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GUINEAS ONÅDDA

FÅR SE HERRENS 
FRÄLSNING

Med oss på resan hade vi Johnny 
Omdal, en ung och lovande evangelist 
från vår hemförsamling. Med stor 
tro och förväntan satte vi kursen 
mot Guinea. Efter ankomsten i 
huvudstaden Conakry väntade 
ytterligare 30 strapatsrika timmar 
i en kokhet bil för att komma till 
Koundara. Vi fick punktering två 

gånger på dom förfärliga vägarna. 
Framför oss var både djungel och öken, 
men fram skulle vi, och det med de 
gladaste av alla nyheter:  Jesus, Frälsaren! 
Tillsammans med oss i bush-taxin var 
Oury, vår kontaktperson i Guinea som 
med sorg i rösten pekade på  stad efter 

stad, landsby efter landsby 
som inte hade någon form 
av evangelisk församling.
Guinea är det minst 
evangeliserade landet 
i ”den svarta delen av 
Afrika”, och domineras 
av islam.  Koundara är 
egentligen bara en stor 
landsby utanför tätorterna. 
Men platsen fungerar 
ändå som ett samhälle för 
ungefär 40 000 människor. 
Befolkningen är en 

blandning av muslimer och animister 
och består av många olika folkgrupper. 
Huvudmålet för kampanjen var att dels 
att nå det muslimska Fula, eller fulani-
folket, samt ett annat mindre nakenfolk 
som lever isolerade. Det finns nu några 
kristna fulani i Guinea, men inga troende 
vad man vet i nakenstammen. Men efter 
denna kampanj är det nu ett annat läge. 
Ungefär 100 fulani och 50 personer 
från nakenfolket sökte  frälsning. 
HALLELUJA!!! 

Första kampanjkvällen kom drygt 
300 personer och Johnny predikade 
evangelium klart och tydligt. Många 
strömmade fram mot scenen då 
frälsningsinbjudan 
gjordes. Ryktena 
om vad som 
skedde spred sig 
i området och 
sista kvällen var 

Gå ut missions missionärer Johnny och 
Miriam Pettersen var i slutet av november 
i Guinea för att hålla organisationens 
tredje kampanj i landet. Denna gång var 
det staden Koundara, längst upp i norr 
som fick bevittna vår allsmäktige Guds 
handlande.

skaran fördubblad. Sammanlagt sökte 
över 400 frälsning  under dom fyra 
kampanjdagarna!  Utifrån Guineas 
måttstock är detta sensationella resultat 
i landet.

BLINDA SER… 
Flera härliga helanden skedde under 
kvällsmötena som ett vittnesbörd för 
alla om att vår allsmäktige Jesus var å 
färde i staden.  Redan den första kvällen 
slog Gud till och efter förbönen för sjuka 
var det flera som kom upp på scenen 
för att ära Gud över Hans ingripande 
i deras kroppar. En ung pojke från 
nakenstammen, just då klädd, fördes 
fram till micken av sin far. Han föddes 
blind, men kunde nu se! Pojken var både 
glad och förskräckt men folkmassan 
jublade och detta blev verkligen ett 
genombrott som skapade nyfikenhet, 
hopp och hunger efter mer av Gud! 
Under kampanjen skedde många 
fantastiska helanden. Det var tydligt 
att Gud sanktionerade Ordet vi fick så 
ut genom tecken och under, som Han 
har lovat. En annan ung pojke fick sin 
syn tillbaka. En äldre kvinna vittnade 
strålande av glädje om hur Jesus hade 
botat henne från reumatiska plågor sedan 
40 år tillbaka. Flera med ryggsmärtor 

och huvudvärk 
vittnade om att 
dom var helt 
smärtfria, för 
att bara nämna 
lite grann av allt 
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”Ryktena om vad som 
skedde spred sig i området 
och sista kvällen var 
skaran fördubblad”



som hände! Vi upplevde också att flera 
demonbesatta blev befriade i Jesu namn. 
Tack Jesus för Din trofasthet när vi går ut! 

GÅ UT...
Vi samarbetade med den enda lokala 
församlingen i området, Halleluja Church, 
som har ungefär 50 medlemmar. Nu har 
de händerna fulla med att att hand om 
400 nyfrälsta! Vi tillbringade ganska 
mycket tid tillsammans med dem och 
inspirerade och uppmuntrade dem 
samt ytterligare fem ditresta pastorer. 
Församlingen dansade och sjöng av 
hjärtats lust inför Herren men saknade 
uppenbart grundläggande undervisning 
om missionsbefallningen. Det var tydligt 
att  de väntade på missionärer som 
skulle komma dit för att evangelisera 
området istället för att göra det själva.  
Alla seminarier vi undervisade på 
handlade därför om Gå ut missions 

KAMPANJ I GUINEA

En av de strängt muslimska fulani som tog emot 
Jesus som sin frälsare

Johnny Omdal ber för sjuka i Hallelujah Church, 
och många blev helade

Kvinnan har lidit av smärta i skuldrorna och armarna i 40 år, men 
boxas nu smärtfritt med Johnny

Den blinda pojken från nakenfolket som kunde 
börja se

motto; nämligen ”Gå ut på vägarna 
och stigarna och uppmana enträget 
människor att komma in, så att mitt hus 
blir fullt” Luk 14:23. Med illustrationer 
och passion förmedlade vi alla tre detta 
viktiga uppdrag som Jesus har gett oss. 
Budskapet blev tolkat till franska och 
fyra andra stamspråk så att alla skulle 
förstå. Församlingens pastor och många 
andra överlät sig verkligen till uppdraget. 
På ett av seminarierna fick Johnny 
ett kunskapsord om värkande ryggar. 
Samtliga 12 personer som tillkännagav att 
de hade ont blev omedelbart helade.

ALLT FÖR GUDS RIKE
Varje dag ropades det ut varningar 
mot oss från moskéernas bönetorn. 
Men lyckligtvis på ett stamspråk som 
tillhörde människorna i huvudstaden 
och som de flesta i Kondura inte kunde 
förstå! Ryktena om vad som hände i 

Koundura spred sig till 
både guvernören och den 
militära överbefälhavaren 
i området och vi blev 
inbjudna till dem båda för 
ett samtal. De lyssnade med 
intresse på vad vi berättade 
och bad om förbön för 
både sig själva och och sina 
familjer. Sådana träffar 
kan få stor betydelse för 
församlingen i området. 
Dessa båda kom på sista 
kampanjkvällen och Ordet 
om korset såddes i deras 
hjärtan.

Vi levde på bananer i en hel vecka, hade 
ingen aircondition på rummet, och var 
mycket trötta efter den långa resan hem. 
Johnny insjuknade även vid hemkomst 
allvarligt i två olika slags malaria och 
fick med 40,5 graders feber läggas in 
på intesiv vård med sviktande funktion 
i flera organ. Men allt detta bleknade 
då vi fick ge Jesus till 400 människor 
som aldrig någonsin har hört talas om 
honom.  Allt för evangeliet och Guds rike! 
Efter förbön från många av missionens 
understödjare fick Johnny på sin 
sjukhusbädd uppleva hur den 40-gradiga 
febern försvann i ett ögonblick, 
blodvärdena stabiliserades, organ började 
fungera igen - Jesus kom in i rummet och 
rörde vid honom!

”Och detta evangelium om riket skall 
predikas i hela världen till ett vittnesbörd 
för alla folk, och sedan skall slutet 
komma.” (Matt 24:14)

Kampanjen i Guinea var med om att föra 
Jesu återkomst ännu ett steg närmare! 
Tack för all förbön och stöd, kära 
missionsvän!

”Förkunna evangeliet för 
alla folk, stammar och 
språk…”

Missionär för Gå ut mission
Miriam Nesse Pettersen



BIBELSKOLAN PIONJÄR & DIN AKTIEVINST

En av Pionjärlinjens elever är Ted 
Manfredsson. Han är snart 22 år 
och kommer från Smålandsstenar. 
Ted har sin praktikplacering i 
församlingsplanteringen Lifechurch i 
Söderköping. Så här uttrycker sig Ted 
om den folkhögskoleutbildning som Gå ut 
mission och Team med uppdrag erbjuder 
tillsammans…

På Bibelskola Pionjär får man verkligen 
prova på att leva ut sin tro i verkligheten. 
Man får predika, hålla på med mission 
och församlingsplantering. Pionjär blir 
en hjälp för mig vad jag ska syssla med i 
framtiden, vilka saker som jag är bra på. 

Jag gick bibelskola Livskraft i Aneby 
först och fick väldigt mycket som 
jag kan använda i praktiken nu. 
Bibelskolan är ju en lite skyddad värld 
så det är jättespännande att komma 
ut i verkligheten. Men det är jobbigt 
också. Man får gå igenom många 
prövningar särskilt i det sociala livet 
eftersom man lever så nära varandra. 
Men det är jättenyttigt för man lär sig 
att samarbeta och växer som kristen. 
Jag går detta år för att komma nära Gud 
och få uppleva teamlivet.  Pionjärlinjen 
är ett mellanting mellan bibelskola och 
verklighet tycker jag. Man är med i en 
församlingsplantering och får syssla med 
allt från att göra annons, vara ute på stan, 
hålla i andakter och möta människor. 
Samtidigt får vi stöd och coachning från 

Gå ut mission och Team med uppdrag 
som är oerhört värdefullt. Man får också 
intressant undervisning som är peppande 
och inspirerande. Man känner sig inte 
som en elev utan man är med i samhället 
och man får en massa ny erfarenhet. 
Alla som tycker att det behövs fler 
församlingar i Sverige ska gå Pionjär. 

Hälsningar Ted

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 missionsarbete 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 skillnad 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. 

Kontakta oss på
E-post: marie@gautmission.org
Telefon: 0150-662420 eller 0732521015

FRÅGOR?

DIN AKTIEVINST
- SKATTEFRI
TILL MISSION!

TED MANFREDSSON
ELEV PÅ BIBELSKOLAN PIONJÄR

Ted Manfredsson

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



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

JANUARI

24 Bönens hus, Skövde
- Andreas Cucca

28-30 Konferens ”Löftet om liv”
Borgå, Finland - Jonas Andersson

31 Salemförsamlingen, Rystad
- Rickard Lundgren

31 Möten i Finland
- Jonas Andersson

FEBRUARI

8 februari Arboga Pingst
- Jonas Andersson

11-15 Kampanjförberedelse, Kongo
- Rickard Lundgren

15-21 KAMPANJ Guinea
- Rode Möller & Irena Derki

19-21 Kampanj i Agape Eskilstuna
- Jonas Andersson

28 Bönens hus, Skövde
- Andreas Cucca

28 Gudstjänst Ekängen, Linköping
- Rickard Lundgren

MARS

1 Årsmöte Bönens Hus, Skövde
- Rickard Lundgren

4 ACE styrelsemöte London
- Rickard Lundgren

5 EFS församlingsplanterar sem för 
präster i Uppsala
- Rickard Lundgren

5-6 Ungdomsmöten Passion, Nässjö 
- Jonas Andersson

12-14 Väckelsekampanj i 
Salemkyrkan, Kristiansand, Norge 
- Rickard Lundgren

15-21 KAMPANJ Bangladesh 
- Jonas Andersson

25 mars Konfirmationsundervisning 
Missionskyrkan Nässjö
- Jonas Andersson

26 ÅRSMÖTE GÅ UT MISSION 
i Nässjö

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

28 Möte lifechurch, Söderköping 
- Jonas Andersson

KALENDER

 

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

1 Sam 14:6, 13
”För ingenting hindrar Herren 
att ge seger genom få lika väl som 
genom  många”, säger Jonatan till sin 
vapenbärare och går till filistéernas 
förpost. ”Filisteerna föll för Jonatan och 
vapenbäraren gav dem dödsstöten.” 

Det är dramatiska ord att citera så här i 
början på året men faktum är att det är 
precis vad vi gör när vi går med Gud och 
vill driva hans rike framåt. Fienden faller 
för oss och i Jesu namn ger vi mörkret en 
dödsstöt så att Guds ljus får bryta fram 
och skina klart. Detta är precis vad jag 
och min kära syster Irena Derki ska göra 
i Guinea i februari. Vi ska åka ner dit 
och hålla en kampanj. Det är med stor 

glädje i mitt inre som jag skriver detta, för 
”Skörden är stor men arbetarna är få” 
(Matt 9:37).

Men vi klarar inte detta på egen hand, vi 
behöver Din hjälp i förbön, för vi strider 
inte mot kött och blod utan mot furstar 
och väldigheter och världshärskare här 
i mörkret, mot ondskans andemakter 
i himlarna (Ef 6:12). Vi vet att vår Gud 
är trofast och starkare än något skapat, 
därför vågar vi åka ner och ”dra vårt 
svärd” för Hans rikes framgångs skull. Vi 
vädjar därför ifrån djupet av våra hjärtan 
att Du ska stå med oss i detta! Tack vare 
ditt ekonomiska stöd kan vi åka till 
Guinea den 15:e februari.

Jesaja 55:5
Vi skall kalla på ett folk vi inte känner, 
ett hednafolk som inte känner oss skall 
skynda till oss för Herrens, vår Guds, 
skull, för Israels Heliges skull.

Tack för att Ni finns och var välsignade!
Er Syster i Herren Rode 

TACK FÖR DITT STÖD

FÖR INGENTING HINDRAR
HERREN ATT GE SEGER

Rode Möller Irena Derki


