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DöDen är besegraD!
För fem dagar sedan var jag död...!Rodhe Möller, Emma Mauritzon 

och Amanda Peeker var de ”tre 
musketörer” som drog ut till Afrika 
för att avsluta kampanjåret 2012. 
Det blev en hejdundrande brakseger 
i staden Fria där ungefär 600 000 
människor bor. Här bjuds du som 
förebedjare och understödjare på 
andliga ”smällkarameller” från 
Västafrikas muslimska land Guinea!

Makten är i Jesu händer och allt är 
honom underlagt, dödens udd är bruten, 
ondskans makt är krossat, han har vunnit 
seger han har makt, sjunger vi i en lovsång 
här hemma. Detta blev en verklighet inför 
våra ögon då jag, Emma och Amanda åkte 
till staden Fria, Guinea i Afrika. 

Antalet som besökte våra kampanjkvällar 
varierade mellan 5-13 000 människor! 

De kom bl.a. från stammarna 
Fulani, Soso och Mandingos, för att 
närvara och höra om evangeliet 
om Jesus. Runt 7500 människor 
gensvarade på frälsningsinbjudan 
under denna kampanjvecka i staden 
Fria! Människor reste långa sträckor 
då ryktet spridit sig om att Jesus är i 
Fria och kan hela de sjuka. De reste till 
och med från huvudstaden Conakry 
då helandevittnesbörd berättats där 
på radion. Mellan 150-200 stycken 
helande-vittnesbörd hade kommit in 
när vi lämnade staden, men detta blev 
en stigande siffra då det fortsatte att 
rapporteras in helanden i flera dagar 
efteråt. Människor vaknade bland annat 
hemma i sina hus på morgnarna av att 
de nu kunde gå, höra och se! Krampen 
och smärtan var försvunnen och friden 
infann sig. Gud är fantastisk och Jesus är 

verklig! Lyssna 
bara till detta 
vittnesbörd… 

Dödensudd är bruten och mannen 
lever!
Jag var trött efter det festivalmöte 
som vi precis hade varit med om då 
omkring 13 000 människor närvarade 
på kampanjmötet. För att bevara min 
hörsel behövde jag själv hålla för öronen 
när den stora skaran ropade i kör, -Jesus, 
-Jesus, -Jesus! De ropade i glädje över att 
de hade fått möta frälsningen och för de 
helandevittnesbörd som rapporterades 
från scenen. Dålig syn blev bra, cancer-
tumörer försvann, smärta fick ge vika för 
namnet Jesus och många krymplingar som 
var beroende av sina kryckor kunde nu gå, 
och där stod jag kvar med en krycka och 
undrade vad jag skulle göra med den?! 

Det var en explosion av helande som jag 
aldrig sett eller varit med om tidigare, 
som jag nu tillsammans med folket 
förundrades över där Gud gav folket 
en försmak av himmelen till både ande, 
kropp och själ. Men efter denna enorma 
urladdning måste jag ändå anstränga 

Dålig syn blev bra, cancertumörer försvann, 
smärta fick ge vika för namnet Jesus och många 
krymplingar som var beroende av sina kryckor 
kunde nu gå, och där stod jag kvar med en krycka 
och undrade vad jag skulle göra med den?!
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mig ytterligare lite till och lyssna noga till vad en 
man framför mig berättar, då jag anade att mannens 
vittnesbörd kommer att bli spännande. Då säger han: 
-För fem dagar sedan var jag död…! Jag bara tappade 
hakan. Jag kunde inte tro varken mina öron eller 
ögon, för jag tänkte; men du står ju här nu! Mannen 
hade trillat ner i en gammal brunn och fått vänster 
lår spetsat av en påle och fastnade där på botten. Han 
ropade för allt vad han var värd men det var ingen 
som kom eller ens reagerade till en början. Mannen 
som en gång hade avfallit från den kristna tron kände 
hur Psalm 23 kom till honom och började citera 
psalmen: Herren är min herde mig skall inget fattas…
Till slut kom några män som såg hans situation, men 
de tänkte lämna honom för de bedömde det som 
omöjligt att hjälpa honom upp och att han iallafall var 

I november fick jag möjligheten att för första gången vara med på en kam-
panj i Guinea! Det var så spännande att få åka med Rodhe. Hon har varit 
min ledare sedan jag var 11 år gammal och under dessa år har jag fått höra 
om hennes resor och kampanjer. Jag har verkligen känt att jag velat åka men 
trodde aldrig att jag dög eller var tillräckligt bra. Jag, den blyga tjejen som 
hatade att prata engelska och inte vågade diskutera tron med min familj, har 
nu predikat om Jesus för tusentals onådda! Gud gav mig frid och tog bort all 
nervositet när jag talade, vilket kändes helt fantastiskt! Under den här resan 
har jag verkligen fått växa både som människa men också med Jesus. Gud 
utmanar oss hela tiden och om vi låter oss ledas av Gud i Hans plan kommer 
vi att göra saker som vi aldrig trodde att vi skulle klara av!/Amanda Peeker

De hade dödförklarat honom, täckt 
över honom och förflyttat honom till 
ett annat rum. När de precis skulle 
lämna mannen och var på väg ut ur 
rummet hör de honom börja mumla 
igen, Herren är min herde mig skall 
inget fattas!

döende. Mannen fortsatte att vädja 
till dem om hjälp och till slut fick 
de upp honom. Han hade förlorat 
mycket blod och var väldigt svag 
men togs med taxi till sjukhuset. 
Väl inne på operationsbordet 
kunde han bara minnas hur psalm 
23 ständigt var på hans läppar. 
Han blev medvetslös och fick 
i efterhand höra att han under 
operationen hade förlorat så 
mycket blod att det inte gick att 
fortsätta operera och att han dog. 
De hade dödförklarat honom, täckt 
över honom och förflyttat honom 
till ett annat rum. När de precis 
skulle lämna mannen och var på väg 
ut ur rummet hör de honom börja 
mumla igen, Herren är min herde 
mig skall inget fattas! Mannen 
vaknade till liv och berättade även 
för mig att han mindes hur han låg 
under skynket och citerade Psalm 
23! Personalen utropade till sin 
förskräckelse: -Men han lever ju! 

Mannen kunde fullfölja operationen 
och bara fyra dagar senare kom 
han på det första kampanjmötet. 
Han hörde berättelsen om den 
blödarsjuka kvinnan och kände 
att han kunde identifiera sig med 
henne. Hon var dödförklarad, på 
sätt och vis, om hon inte fick sitt 
mirakel. Men hon sträckte sig mot 
Jesus och blev helad. Mannen fick 
syndanöd och sträckte sig mot 
Jesus och bad om nåd. Han hade 
fått en andra chans och ville inte 
låta den passera. Han fick också 
uppleva hur Guds kraft rörde vid 
honom på kampanjmötet så att 
smärtan i foten och benet försvann 
och kände knappt av att olyckan 
inträffat. Han kom till oss på kvällen 
efter mötet när vi åt vår kvällsmat 
och berättade vad Gud hade gjort 
och tackade för att vi kommit och 
predikat om Jesus. Dagen efter 
på ledarseminariet vittnade han 
även inför pastorerna och blev Den dödsförklarade mannen mellan Rodhe och Emma!

Emma Mauritzon och en förlamad kille som aldrig kunnat gå!
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Det här var min tredje resa med Gå ut mission eftersom jag gått Pionjärlinjen. 
Även den mest utmanande hittills. Den här resan fick jag hålla två 
kampanjpredikningar och mycket mer undervisning på seminarierna än jag 
gjort tidigare. I takt med att ansvaret och uppgifterna växt har min förtröstan 
på Gud utmanats. Plötsligt förstår man allvaret i att berätta evangeliet för 
människor. Man inser att mycket handlar bara om min förtröstan till Jesus. Det 
var helt fantastiskt att få uppleva att det bar. Jag är så tacksam att jag fick 
vara med och se Jesus förvandla människors liv och för glädjen som pastorerna, 
församlingsmedlemmarna och kampanjbesökarna visade. Jag är också otroligt 
tacksam för det ekonomiska understödet från min egen församling och för alla 
som bett och understöttat mig vid denna resa. Många människor har fått lära 
känna Jesus och jag minns speciellt en kvinna som kunde slänga de kryckor hon 
så länge varit beroende av. Hon dansade runt på scenen och strålade verkligen 
av glädje! /Emma Mauritzon

Under dagarna fick vår koordinator Oury undervisa flera imamer 
som ville höra om Jesus. Prästen i mitten hjälpte till med att hålla 
ordning bland folket under mötena.

Rodhe Möller

...då du fått vänsterbenet genomborrat 
av en påle och förlorat så mycket blod 
att du dött, är ett mirakel av ett märkligt 
slag.

då faktiskt vår tolk under första delen 
av dagen och predikade därmed själv! I 
pausen mellan våra semiarier bad han om 
ursäkt att han nu måste avvika då han 
skulle in för ett återbesök på sjukhuset!

Samme Gud i våra församlingar
Att stå på benen efter 5 dagar då du fått 
vänsterbenet genomborrat av en påle 

och förlorat så 
mycket blod 
att du dött, är 
ett mirakel av 
ett märkligt 
slag. Visst har 
vi alla hört 
olika märkliga 
vittnesbörd 

och vilka inte går att jämföras med 
varandra, men jag måste erkänna och 
tillägga att när döden får stå tillbaka för 
det Gud har tänkt för en människas 
liv, så är det en mycket fascinerande 
och stark påminnelse om vilken Gud vi 
tjänar! Samme Gud är verksam i våra 
församlingar och liv här i Norden också 
idag. Denna Gud står på din och min 

sida. Låt oss inte glömma det! Pastorerna 
från de olika fem församlingarna som 
vi arbetade med i Fria har nu startat en 
egen evangelisationsorganisation för att 
arbeta bättre med uppföljningen och med 
arbetet efter en sådan här kampanj. Det 
var ett ödmjukt ledarskap som vi lämnade 
och jag är övertygad om att Gud kommer 
att använda dem för att fortsätta sitt verk 
i Fria. Tack från djupet av våra hjärtan att 
du vill stå med oss i striden och vinna 
seger för människors själar genom den 
kraft som mäktigt verkar i oss, JESUS 
Kristus!

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!



JANUARI
10-12 Kick-off helg GUMs 
evangelister

14-20 KAMPANJ I BENIN

FEBRUARI
1-3 Östadkullebygdens 
frikyrkoförsamling
Rickard Lundgren

5 Kvällsbibelskola Vårgårda 
Missionskyrka
Rickard Lundgren

13 Församlingsbibelskola 
Pingstkyrkan, Nässjö
Jonas Andersson

4-10 KAMPANJ BURKINA FASO
Anton Karlsson

MARS
1-3 Gråbo missionsförsamling
Rickard Lundgren

6-7 ACE leadership meeting
Jonas Andersson

9-10 Jonsereds Missionsförsamling
Jonas Andersson

17-25 KAMPANJ BANGLADESH
Rickard Lundgren

28-31 Kampanj Pingstkyrkan 
Valdemarsvik
Rickard Lundgren

KALENDER

 

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

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

Vi tackar alltid Gud, 
Vår Herre Jesu kristi Fader, 

när Vi ber För er. 
kolosserbreVet 1:3

Kära understödjare och förebedjare till Gå ut mission! Som styrelse, evangelister och kontorsanställda vill vi från 
djupet av våra hjärtan säga TACK för allt ni bidragit med under det gångna året. Vi lyfter er i våra förböner och 

önskar att få fortsätta tillsammans med er, in i nya segrar med Herren Jesus Kristus i 2013! Annonsbladet du fått 
med det här nyhetsbrevet är en julhälsning från de företagare som valde att gensvara på förra månadens hälsning 
om att ge en extra julgåva till dem som glömts bort - de onådda! Frimodiga efter den fantastiska segern i Guinea 

vädjar vi igen; -Ge en extra gåva till de bortglömda den här julen! Varma hälsningar:

Evangelister   Administration             Styrelsen
Rickard Lundgren  Anton Karlsson   Henrik Thornell
Jonas Andersson   Kathe Broberg   Bo Carlsson
Rodhe Möller   Lina Cucca   Göran Didrikson
Andreas Cucca       Per Marklund
Johnny och Miriam Pettersen


