
Kära vänner! I September åkte 
Johnny och Miriam Pettersen 
tillsammans med Anton Karlsson 
till Labé i Guinea för att hålla en 
kampanj. Labé är en lite större 
stad i Guinea. Den är befolkad av 
människor från folkgruppen fulani. 
De är stolta muslimer och en av de 
första folkgrupperna i Västafrika 
att bli muslimer och sprida islam 
till resten av Västafrika. Vi vet ju att 
Jesus älskar och längtar efter dem 
som kallar sig muslimer. Därför var 
det fantastiskt att få förkunna dessa 
goda nyheter bland en av världens 
mest onådda folkgrupper. 

Som mest samlades kanske uppemot 1000 
personer på våra möten. Men för det 
mesta låg antalet runt 600 personer och 
vid vissa tillfällen var bara 30-40 personer 

på plats då resten hade 
flytt undan regnet. De två 
första dagarna hade vi bra 
väder hela dagarna, ända 
tills mötena började. Mitt i 
mötena brakade de mäktiga afrikaregnen 
loss. På 3 sekunder var alla dygnsura, 
marken förvandlad till lervälling och 
gatorna fulla av rinnande bäckar. Många 
flydde fältet för att söka skydd. Det 
blev allmänt kaos men vi stod på och 
predikade evangeliet och bad för dem 
som var där. En del kom till tro. Några få 
vittnade om helande. 

På dagarna hade vi seminarier i den 
lutherska kyrkan. Tänk, i en stad på 
uppemot 50 000 invånare fanns bara 
två små församlingar. På seminarierna 
undervisade, uppmuntrade och utmanade 
vi de kristna att vinna sin stad för Jesus. 

Tredje kvällen kom 
regnet åter, men inte lika 
kraftfullt som tidigare. 
Många flydde, men de 

flesta kom tillbaka igen och vi hade fina 
bönestunder där många gav sina liv till 
Jesus och bjöd in Honom i sina hjärtan. 

Två troende i släkten
En dag åkte vi hem till en handikappad 
ung kvinna som kommit till tro på ett av 
mötena. Hon var rädd för hur hennes 
släktingar skulle reagera om de fick reda 
på att hon blivit en kristen. Vi pratade en 
stund med henne och bad för henne att 
Gud skulle hjälpa henne i sin situation. 
Någon kväll senare kom hennes faster 
till tro på Jesus och den unga kvinnan var 
så glad. Nu var hon inte ensam troende i 
släkten längre. Nu var de två! 

Sista kvällen fick vår kontaktperson 
Oury Sow predika. Han är själv från 
folkgruppen fulani, känner språket och 
kulturen och kan koranen. Folket var 

...så att mitt hus blir fullt!
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EvangElium 
till dE onådda

På 3 sekunder var alla dygnsura, marken 
förvandlad till lervälling och gatorna fulla 
av rinnande bäckar

...hon var tvungen att skynda sig hem 
så hon kunde stänga dörren om sig och 
skrika ut sin glädje!
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fullkomligt fängslade av hans 
predikan och många gjorde 
seriösa uppriktiga beslut att ta 
emot Jesus. 

Vittnesbörd om helanden
Under veckan fick vi 
höra en del fantastiska 
helandevittnesbörd! En man 
från huvudstaden Conakry, 
som ligger 10 timmars bilresa 
från Labé, hade hört om 
kampanjen på radio och sett 
till att ta sig dit. Han hade 
stora problem att gå och stå. 
Även hans syn var riktigt dålig. 
Men Jesus helade honom 
fullständigt! En annan man 
med dålig syn och 4 års smärtor i benen 
och i sidan blev helad. En kvinna som 
haft smärtor i knäna så länge hon kunde 
minnas blev helad. På ett möte blev det 
kaos på grund av jublet som uppstod när 
en döv kvinna plötsligt reste sig upp för 
att hon plötsligt kunde höra. Vi frågade 
henne om hon inte ville komma upp på 
scenen och berätta för alla vad som hänt. 
Men det ville hon inte göra därför att hon 
var tvungen att skynda sig hem så hon 
kunde stänga dörren om sig och skrika 
ut sin glädje! Folket som såg och hörde 

detta jublade, skrattade och var alldeles 
överväldigade.

Regnproblem
Regnet var ett stort problem 
under kampanjen i Labé. Men trots 
vädermotgångar var vi ense om att ge allt 
och göra det bästa av situationen. Istället 
för att gräma sig över att regnet fick så 
många att fly fältet, väljer vi att glädjas 
över alla dem som faktiskt stannade kvar. 
Dessa som Jesus har längtat efter och 
som genom kampanjen blev räddade för 
evigheten. 

Söndagsgudstjänst
På söndagen medverkade vi på 
gudstjänst i den ena kyrkan. Ett gäng 
med nya troende som tagit emot 
Jesus på kampanjen var där och vi fick 
rapporter om att i den andra kyrkan 

var det fullt av nya besökare. Johnny 
predikade och det var många, många som 
blev helade efter predikan. Där fanns 
en man som för 10 år sedan hade målat 
kyrkolokalens innerväggar. Sedan dess 
hade han och pastorn vetat om varandra 
och pastorn hade ibland talat med honom 
om Jesus. På ett kampanjmöte gav han sitt 
liv till Jesus och nu 10 år senare var han 
tillbaka i kyrkolokalen. Dessutom blev han 
helad i nacken. Ni kan gissa att pastorn 
var glad! Jag såg en annan ny man i kyrkan 

Fula Jalon
I Guinea finns folkgruppen Fula Jalon som är en 
del av det större samlingsnamnet Fulani. Det 
finns drygt 4 miljoner Fula Jalon i landet och 
befolkning är till 99,99% muslimsk. Endast 0,01% 
av folkgruppen är kristen. Av de kristna som finns 
är ungefär hälften protestantiskt kristna och 
resten katolska. Detta är en av världens onådda 
folkgrupper som måste nås av evangeliet!

källa: Joshuaproject.net

Kvinnan som varit döv men som 
blev helad

Vår medarbetare Oury predikarAnton gör frälsningsinbjudan

Miriam undervisar på 
ledarseminaret

En kvinna vittnar om att hon blivit helad av 
Jesus

Han såg osäker och försiktig ut när han 
steg in i kyrkan. Hans kläder var ruffiga. 
Jag visste inte vem han var eller vad han 
varit med om.
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I slutet av september var kampanjevangelister i nätverket 
ACE åter samlade för vänskap, gemenskap, förbön och 

planerandet av ytterligare 25 kampanjer i 2013 bland de 
onådda folken!

ACE-konferensen

som 
jag mindes från gårdagens kampanjmöte. 
Han såg osäker och försiktig ut när han 
steg in i kyrkan. Hans kläder var ruffiga. 
Jag visste inte vem han var eller vad han 
varit med om. Men hans ansiktsuttryck 
och utstrålning verkade vara en människas 
som gått igenom många jobbiga saker. 
Han kunde inte sångerna, han visste 

först inte hur han skulle bete sig. Men 
det var så härligt att se hur han efter en 
stund slappnade av och rycktes med i 
lovsångsdansen och hans ansikte fylldes av 
ett brett leende. Som om han precis hade 
insett att han hittat hem. 

Detta är vår rapport från Labé i Guinea. 
Tack till alla er som funnits med i 

bön. Tack till er som gett ekonomiskt 
understöd. Låt oss fortsätta söka efter 
Guds förlorade söner och döttrar! 
Tillsammans når vi de onådda. 
 

Johnny predikar på söndagsgudstjänstenJohnny predikar med de hotande 
regnmålen framför sigFlickan som var ensam kristen i 

sin släkt, men vars faster kom till  
tro nån dag senare

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!



SEPTEMBER
27-29 ACE-konferens, Belfast, Nordirland

30 Church of God Ballymena, Nordirland
Andreas Cucca

30 Pingstkyrkan Nässjö
Jonas Andersson

OKTOBER
4-7 Gatukyrkan Muhldorf, Tyskland
Pettersen

6-7 Bjärnum Pingstförsamling
Andreas Cucca

8-14 Krumbach, Tyskland
Pettersen

13-14 Pingstkyrkan Taberg 
Jonas Andersson

14-22 KAMPANJ BANGLADESH
Salemkyrkan, Vargön

17 Langåker Misjonshus, Lista
Rickard Lundgren

18-21 Gatukyrkan Zwiesel, Tyskland
Pettersen

19 Den frie forsamling, Eiken
Rickard Lundgren

21 Salemkirken Kristiansand
Rickard Lundgren

27 Betel Tärnsjö
Jonas Andersson

28 Korskyrkan Östervåla
Jonas Andersson

31 Tingvoll, Tyskland
Pettersen

31 okt - 4 nov KAMPANJ TOGO
Andreas Cucca

NOVEMBER
1 Förs.bibelskola Pingst Valdermarsvik,
Rickard Lundgren

4 Betel, Trondheim
Pettersen

8 Misjonskirken, Kristiansund
Pettersen

10 MIssionskyrkan Oskarshamn
Andreas Cucca

12-20 KAMPANJ GUINEA
Rode Möller

14-17 Kampanj församlingsplanteringen i Hageby
Andreas Cucca

18-25 KAMPANJ BANGLADESH
Rickard Lundgren

23-24 EFS/Svenska Kyrkan Äspered
Jonas Andersson

29 Pingstkyrkan Valdemarsvik
Andreas Cucca

KALENDER

 

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

TACK FÖR DITT STÖD

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

VIKTIG UPPGIFT!!!
Har du sett i bibeln att Guds barn fått en konkret uppgift att göra? I prioritet och effektivitet står den långt över alla 
andra freds- miljö och rättviseåtgärder? Om vi gör denna handling har Gud lovat att alla krig och all orättvisa får ett 
definitivt slut - kanske tom inom en snar framtid!?
Ta en tjock penna. Drag ett streck från punkt ett till 62. Håll texten på en armlängds avstånd och ta del i missionskolans 
viktiga lektion:
Det ”gömda” ordet är just vad Andreas Cucca tänker göra om några dagar Togo. Därefter en vecka senare Rode Möller 
i Guinea. En vecka senare Rickard Lundgren i Bangladesh, Just nu kan du också göra denna viktiga uppgift genom dina 
förböner och ditt ekonomiska stöd till kampanjen i Togo. 

Gud välsigne dig !/

Sammanhanget där ordet står finner du i Bibeln i 2 Pet 3:12

Facit:
Rickard Lundgren


