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Kära medarbetare! Med detta brev 
vill vi både få utrycka stor tacksamhet 
för allt stöd till missionsarbetet 
genom hela 2014, och få önska en 
riktigt GOD JUL! 

 I mitten av november åkte Anton Karlsson 
tillsammans med Alexander Bervebrink till 
den indiska staden Tinsukia, alldeles vid 
den kinesiska gränsen, i området Assam. 

Kaffet hälldes upp efter kvällsmaten och 
jag plockade fram de köpta pepparkakorna 
från Sverige. De hade blivit lite smuliga efter 
att ha legat i resväskan, men smakade ändå 
pepparkaka, gran, stearinljus, julmat, Arne 
Weise, choklad, bjällerklang och snö. Vi satt 
där och tillät julkänslorna komma över 
oss för en stund. Men tankarna återvände 
snabbt till mysteriet att kampanjen sam-
lade så få människor. Inför kampanjen hade 
mängder med affischer och banners satts 
upp. Många av dessa var nedrivna. Det stod 

både om oss och Zlatan i tidningen och 
under de första kvällsmötena var media 
där med filmkameror. Kampanjen som fick 
stor uppmärksamhet. Platsen för kampan-
jen var på ett fält i centrum av en stor in-
disk stad. Stadens få och pyttesmå försam-
lingar var laddade. Förutsättningarna för 
kampanjen såg mycket goda ut. Men första 
kvällen var drygt 100 personer samlade…

De första kvällarna var det svårt att få 
människor att vittna om helande. Kanske 
var det inte fler som blev helade, eller så 
vågade man inte vittna av rädsla för hindu-
fundamentalister. Men de två sista kväl-
larna brakade miraklerna loss och runt 
tjugotalet vittnade om helanden i magar 
och knän och ryggar och huvuden. Glädjen 
var stor när Gud bekräftade sitt ord. Sista 
kvällsmötet var kanske 1500-2000 männi-
skor samlade. “Ändock är dessa små siffror, 
bara siffror. “ Varje kväll kom människor till 
tro på Jesus! Många ögon var våta av tårar 

då man bad överlåtelsebönen till Jesus. 
Alexander Bervebrink, som är ungdom-
spastor i Klockargårdskyrkan i Malmbäck 
var med och höll undervisning på seminar-
ier, predikade i en kyrka på söndagen, höll 
kortare appeller på kampanjmötena och 
höll mig själv gott sällskap. Vi började båda 
två vår missionärsbana som unga tonåring-
ar, då vi båda (men vid olika tillfällen) reste 
till Vitryssland och fick prova vingarna som 
missionärer. 

På seminarierna dök en ung man upp, alltid 
med ett brett tandkrämsreklams-leende. 
Han kunde bara några få fraser på engel-
ska men skakade våra händer  vid första 
te-pausen med hälsningen: ”Jag är hindu”. 
Denne hindu överlämnade sig till Jesus da-
gen efter och sträckte sina händer hängivet 
i tacksamhet till honom. Sen såg vi honom 
överallt och leendet blev bara större och 
större 

forts på  sid 2...

Lika svårt varje år att hitta något 
till de du tycker om, och som 
redan har allt de behöver...? Årets julklapp; fint gåvobevis 

för uppföljningsarbete av ny-
frälsta i Afrika och Asien!

sid 7

Lovsångsteamet med Anton, Alexander & tolken

“Leendet blev bara 
större & större” 

av Anton Karlsson
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Det nya året -  2015

Sista kampanjkvällen var det en skara där som skiljde sig från de vanliga 
Tinsukia-borna, genom sina extra färgglada kläder. Nåväl, tinsukia-borna hade 
starka kulörer de med, men dessa människor stack ut. De var högkasthinduer  
med stolt hållning, ruskigt svåra att nå med evangelium. Men evangelium är 
kraft! Dessa färgklickar var de första som klev fram för att ta emot Jesus och 
flera av dem vittnade dessutom om helanden efteråt. 

Vilka vittnesbörd om Jesus makt att förvandla vem som helst! Den dagen 
vaknade jag utan någon röst. Eftersom det var söndag skulle jag predika i 
baptistförsamlingen på förmiddagen och på kampanjmötet på kvällen. Det var 
sista dagen och trots smärtan hade man inget annat val än att ge det sista man 
hade kvar. På förmiddagsmötet satt det fantastiskt duktiga lovsångsteamet, 
som bestod av ungdomar, med och vi fick be för dem och uppmuntra dem 
särskilt. På kvällen höll sig min hals tills vi bett bönen för sjuka, sedan lämnade 
jag över mötet till Alexander som skötte resten av kvällen med bravur. 

Kanske fanns det hot med i bilden, som gjorde att kampanjen inte blev så stor. 
Kanske var det något annat. Hur som helst blev namnet Jesus proklamerat 
på pionjär mark. Och till stadens 300 troende adderades ytterligare 423 nya 
bröder och systrar. Tänk vilken julklapp de troende i Tinsukia fick. Över 400 
nya älskade syskon! Som får fira jul, visst på andra sidan jorden, men ändå till-
sammans med dig och mig. För vi firar ju samma sak; att Jesus kom till jorden. 
Han kom för att ingen ska gå förlorad. Vare sig du presenterar dig med fra-
sen: ”Jag är hindu” eller ”jag är kristen”. Han kan möta och förvandla vem 
som helst, även de stoltaste färgklickarna. Han som är hinduernas frälsare, 
judarnas frälsare, afrikanernas frälsare, buddhisternas frälsare, muslimernas 
frälsare, svenskarnas och norrmännens frälsare, ateisternas frälsare, din och 
min frälsare och hela världens frälsare…

I nyhetsbreven berättar vi ofta 
om det som hänt bakåt. Nu 
skulle jag vilja ta dig framåt in i 
2015, in i det som vi tror Gud 
förberett för oss.

I Mars evangeliserar Rickard 
Lundgren tillsammans med 
Equmeniakyrkans riksevangelist 
Pär Alfredsson en liten stad i 
Bangladesh. 

Dag Hegset jobbar strategiskt 
med våra kontakter i Assam 
för att nå denna delstat med 
evangelium. I Mars reser han 
ner för att predika för en nästan 
helt utdöd folkgrupp Toto-
folket i Västbengalen. Totofolket 
består av ca 2500 personer. De 
vill vi nå med evangeliet!

Henrik Thornell håller också  
ett ledarseminarium i Assam 
för dem som ska ta hand om 
alla nyfrälsta efter våra 11       

senaste kampanjer. 

I april åker Johnny 
Pettersen tillsammans med 
bibelskoleelever från ACTA 
till Sri Lanka. Där ska de 
hålla en kampanj i samarbete 
med Svensk Pionjärmission.
Själv reser jag  också under 
April till ännu en onådd plats 
i Bangladesh och i juni reser 
Rickard till Vietnam för att 
hjälpa några kyrkor med en 
väckelsekampanj. 

Tillåt mig avslutningsvis  ta med 
dig till årets sommarsatsning 
med Ung missionär - Tänk dig 
en dammig landsby i södra 
Bulgarien där ett team av 
ungdomar som följt med på 
en Ung Missionärsresa står 
och förbereder sig. De har 
precis bjudit in byns invånare 
tillsammans med lokala 
kristna ungdomar. De dricker 

lite vatten, ber tillsammans. 
Äntligen ska de få sjunga, spela 
drama,predika om Jesus och 
be för sjuka. Allt löper fint, 
många händer går upp när en 
av teamarna predikat och gjort 
en frälsningsinbjudan. Ljudet 
av byborna som i kör ber en 
frälsningsbön skär genom den 
andliga atmosfären. Flera bybor 
vittnar senare efter förbönen, 
om helande. Teamet står lyckliga 
och tacksamma till Jesus för 
vad Han har gjort. Dagen därpå 
reser de till nästa by. En ny 
generation missionärshjärtan 
som sätts i brand. 

Listan är längre. 2015 innebär 
ett nytt år av trossteg, äventyr, 
kamp och segrar. Uppdraget är 
inte slutfört förrän den sista 
onådda folkgruppen är nådd. 

Din missionär Andreas Cucca

överst: Anton med “Jag är Hindu killen
under: Till stadens 300 troende adderades 

ytterligare 423 nya bröder och systrar.

2015



Guds rike växer 
i vår tid. Jesu tal om 
Guds rike är väldigt 
centralt i evangelierna 
och som en av ledarna för en 
missionsorganisation som Gå ut 
mission är jag så tacksam för alla 
de gånger som vi får se detta rike i 
verksamhet. Gång på gång kommer rikets 
kraft i rörelse till frälsning… helande och 
upprättelse för människor och folkslag. 
Det är detta som vi alla i Gå ut mission 
samt alla ni understödjare ber… offrar 
och arbetar för. Tack för att du finns med i 
detta viktiga arbete för Guds rike! Du vet 
väl om att du är värdefull, att du är viktig 
här och nu? Att du är älskad för din egen 
skull! För ingen annan är som du!

-Guds rike! När vi hör orden tänker 
vi oftast på himlen eller på det som 
kommer efter livet på jorden. Men bibeln 
undervisar om ett Guds rike på jorden. 
Det är något som kan vara en verklighet 
här och nu. Det finns många olika riken 
i vår värld, vi vill gärna tänka geografiskt 
i olika landområden. I alla riken finns det 
något eller någon som bestämmer, en kung, 
president eller en regering. Vi ser inte allt 
för sällan att dessa människor missbrukar 
sin makt och därmed förstör livet för 
många människor, men då ”makten” 
används på rätt sätt leder det istället 

människor 
in i välstånd 

och ett gott liv. Det 
finns även andra 

företeelser som liknar ett rike 
kan och vill få makten över människan. Det 
kan vara religion, filosofier, ockultism eller 
andra rörelser… strömningar i samhället.
 
Jesus säger att Guds rike är mitt ibland er. 
Ja vid ett tillfälle säger han även att det är 
inom er. Vad menar han då? Där Jesus är, är 
Guds rike närvarande, i gemenskapen och 
i våra liv. 

Hur är det riket? Paulus beskriver det i 
Romarbrevet: ”Guds rike består inte i mat 
och dryck utan i rättfärdighet, frid och 
glädje i den Helige Ande” Rom 14:17. 
I Guds rike råder rättfärdighet… vilket 
innebär rättvisa, ärlighet, sanning men 
framförallt förlåtelse och upprättelse för 
hela människan. Där råder också frid… 
enhet med Gud, fred… mellan människor, 
folkgrupper och länder. Där råder också 
glädje… en glädje och tillfredsställelse som 
finns inom oss, en glädje som inte beror av 

omständighet-
er. Paulus säger 

även: ”Guds rike består 
inte i ord utan i kraft” 1 Kor 

4:20. Jesus vill manifestera Guds rikes 
kraft genom under och tecken. Jag tror att 
när vi tillåter Jesus vara Herre, blir Guds 
rikes kraft verklig.

I ödmjuk tacksamhet ser vi att detta sker 
ibland de onådda folkgrupperna på många 
platser i världen. Tack Jesus för det du gör 
när vi predikar evangelium om Guds rike! 
Tack också alla ni som på olika sätt står med 
oss i detta stor och viktiga arbete.

I Guds rike är Jesus kung, grundlagen är 
Guds kärlek och framtiden är himlen!

Med önskan om Guds välsignelse
Pelle Marklund 
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GUDS RIKE...
av Gå ut missions ordförande Per Marklund

För 150kr/mån skulle vi 
dubbla vår budget och 

möjlighet att sprida buskapet 
om Jesus till de onådda!

HUR KUNDE DU GLÖMMA DET…!? 
Ps 78:11 - De glömde hans gärningar

Visst är det obehagligt när man 
glömmer något viktigt? Det händer 
ofta. Guds folk, Israel glömde till 
och med Guds goda gärningar De 
upphörde med sin lovsångstjänst… 
Men snart glömde de hans gärnin-
gar Ps 106:13 

Om alla som får Gå ut missions 
nyhetsbrev skulle ge 150 kr i 
månaden, dvs en pizzakväll med 
familjen…då skulle vi dubbla vår 
budget, dubbla vår verksamhet och 

framför allt dubbla antalet onådda 
människor som får höra talas om 
JESUS!

TACK VARE  ”AUTOGIRO” 
BEHÖVER DU ALDRIG MER 
GLÖMMA ATT STÖDJA GUDS 
VERK BLAND DE ONÅDDA 
FOLKEN! 

Automatiskt dras varje månad från 
ditt konto, det belopp du bestämt 
och sätts in på missionens konto. 

Du kan själv på din internetbank 
lägga in en stående överföring, 
eller kontakta oss så sänder vi ett 
litet formulär till dig som du sedan 
returnerar och så ordnar vi resten 
med din bank.

Mvh Rickard Lundgren



Rickard Lundgren
Organisationens föreståndare och 
grundare. Gift med Karin, tre barn 
Simon, Hanna och Lukas och bor i 
Katrineholm där de är engagerade 
i församlingen Agape Katrineholm. 
Rickard är också sedan 7år tillbaka 
anställd av Equmeniakyrkan som 
församlingsplanterare. Ledamot i 
organisationens styrelse.

Andreas och Lina Cucca
Andreas arbetar i organisationen 
med särskilt ansvar för arbetet i 
Bangladesh. Hemma i Bottnaryd 
leder Lina lovsångsarbetet i 
Pingstförsamlingen och Andreas 
jobbar även med en del förkunnelse 
och visionsarbete i församlingen. 
Paret väntar sitt första barn nu i 
december!

Daniel Smenes
Riktig norrman som arbetar med 
saker relaterade till oljeborrning i 
Nordsjön! Planterar även församling i 
Kristiansund där han bor.

Dag Hegset
Är bibellärare på norska bibelskolan 
BiT i Trondheim och även 
missionspastor i pingstförsamlingen 
Betel. Gift med Solveig, fyra döttrar; 
Elise, Marie, Kristine, Anette och bor 
i Melhus. 

Henrik Thornell
är föreståndare för Pingstkyrkan 
Katrineholm där även hans hustru 
Anna arbetar som omsorgspastor. 
De har pojkarna David och Joel. 
Henrik har varit med som evangelist 
i organisationen helt sedan 2001 och 
är också ledamot i styrelsen.

Johnny Pettersen
Norrman som tillsammans 
med sin hustru Miriam nu bor 
i staden Kaufbeuren i tyska 
Bayern där de är pastorer i en 
pingstförsamling. Tillsammans med 
sitt evangelisationsteam planterar 
de flera församlingar på andra tyska 
orter. De leder och driver även 
bibelskolan ACTA. Johnny har funnits 

med som evangelist i organisationen 
sedan 2004.

Rodhe Haslinger
Teologistuderande i Borås. Gift 
med Adrian och barnen Benjamin, 
David och Teo. Rodhe är engagerad 
i församlingen Borås Kristna 
Center. Rodhe har varit evangelist i 
organisationen sedan 2005.

Anton Karlsson
Är ungdomspastor i Betel, Hönö och 
ansvarig för organisationens arbete 
”Ung Missionär”. Anton har arbetat 
som församlingsplanterare och 
evangelist i organisationen sedan 
2010.

Jonas Andersson
Organisationens heltidsanställde 
missionsdirektor sedan 2006. Gift 
med Gudrun Marta och bor med 
deras dotter Isabella i Nässjö där 
de är engagerade i Missionskyrkan. 
Jonas är ledamot i organisationens 
styrelse.

EVANGELISTER:

fr vänster: Rickard, Andreas, Henrik, Lina, Daniel, 
Dag, Johnny, Rodhe, Anton och Jonas.

STYRELSEN:

Per Marklund
Pastor i Östadkullebygdens frikyrkoförsamling. Gift med 
Mona med tre barn: Malin, Lina och Josef. Är sedan starten 
av organisationen i december 2000 styrelsens orförande. 

Bosse Carlsson
Pensionerad pastor, gift med Ulla Carlsson med barnen: 
Rickard, Åsa och Daniel. Bor i Björkvik. Bosse leder 
organisationens Pionjärutbildning, reser som förkunnare i 
Sverige och planterar ny församling med Equmeniakyrkan 
i Nykvarn.

ABCDEFGHIJ ABCDEFGHI ABCDEF�

Naturfotografen Reine Jonsson från Nässjö har i 
många år gjort kalendrar med sina vackra bilder från 
den nordiska naturen. I bilderna står det  ett bibelord 
inskrivet.

Nu har Reine skänkt ett stort parti av 
2015 års kalendrar för att stödja mis-
sionen! För endast 120kr st (inkl porto) 
sänder vi dem till dig och pengarna går 
till missionen! Det gör kalendern till 
den perfekta julklappen till släkt & 
vänner.  Mejla oss på info@gautmis-
sion.org eller ring för beställning.

KALENDER!

4



5

Josefin Johansson
Anställd i organisationen sedan mars 2014 och sköter 
kontoret, ekonomin, månatliga nyhetsbrevet på tre språk, 
hemsidan och kontakten med understödjare. Josefin bor i 
Katrineholm och är även barnpastor i Pingstkyrkan

Tea Latvala
Bor tillsammans med sin man Petri i Loviisa i Finland och 
har sedan snart 10 år tillbaka varje månad översatt nyhets-
brevet till våra finska läsare.

Katrine Vatne
Bor tillsammans med sin man Svein Ove i Eiken, Norge med 
barnen Peder, Simen og Henrik. Katrine har i flera år tillsam-
mans med sin pappa Arne Raen översatt nyhetsbrevet till 
våra norska och danska läsare.

Lena Molin
Driver redovisnings byrå i Askersund och är den som sköter 
organisationens bokföring. Bor med man och tre barn vid 
Vätterns strand och är aktiv i Svenska Kyrkan, Askersund.

ADMINISTRATION:

God Jul & 
Gott Nytt

År 

Per Marklund
Pastor i Östadkullebygdens frikyrkoförsamling. Gift med 
Mona med tre barn: Malin, Lina och Josef. Är sedan starten 
av organisationen i december 2000 styrelsens orförande. 

Bosse Carlsson
Pensionerad pastor, gift med Ulla Carlsson med barnen: 
Rickard, Åsa och Daniel. Bor i Björkvik. Bosse leder 
organisationens Pionjärutbildning, reser som förkunnare i 
Sverige och planterar ny församling med Equmeniakyrkan 
i Nykvarn.

Göran Didriksson
Pastor i Elimkyrkan, Askersund. 
Ledamot och kassör i styrelsen.

Michael Tågerud
IT-konsult i Nässjö. Gift med Agneta 
med barnen Mirjam, Hanna och Rebecka. 
Familjen är engagerade i Missionskyrkan 
i Nässjö.

ABCDEFGHIJ ABCDEFGHI ABCDEF�

.



www.lbolja.se

BREDBAND – TELEFONI – FÖRETAGSVÄXLAR

Privat eller Företag - www.affinity.se

www.cgconsulting.se
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www.nyamusik.se

GOD JUL - ÖNSKAS ALLA LÄSARE AV VÅRA ANNONSÖRERER
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GOD JUL - ÖNSKAS ALLA LÄSARE AV VÅRA ANNONSÖRERER

Årets julklapp!!
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Uppföljningen efter de fem senaste kampanjerna! 
I Oktober och November genomfördes fem 
lyckade kampanjer i Assam, Bangladesh och 
Thailand. Just nu och de närmaste månaderna följer 
de lokala pastorerna upp de nyfrälsta på dessa fem 
kampanjplatser genom att besöka de nyfrälstas 
hem. Där undervisar de hela familjer, läser bibeln, 
ber för de sjuka och inbjuder människor till de 
närmaste lokala församlingarna där så småningom 
även dopförättningar sker.

I Afrika, Asien, Tyskland och Sverige driver vi 
ledarträningsskolor där erkända nationella 
bibellärare utbildar nya uppföljningsarbetare, 
evangelister 

och pastorer. Skolorna har mellan 7-30 elever 
och klasserna består av både män och kvinnor. 
För att de ska bli självunderhållande utbildas de 
i tex Bangladesh även till mobilteparatörer eller 
skräddare. Gå ut missions evangelister träffar var 
och varannan månad också dessa nya ledare och 
undervisar dem ute på fältet i kampanjerna. En 
investering som på sikt förändrar nationer.

Märk din inbetalning med “Gåvobevis” samt din 
postadress och skicka en mail med samma  info till: 
info@gautmission.org så sänder vi ett fint gåvobevis. 
Meningsfullare julklapp hittar du inte i årets julhandel! 

OBS! Svara senast den 18 dec för att få              
gåvobeviset till innan julafton

Gläd nära och kära med årets julklapp, Jesus 
till de onådda, fattiga och lidande människor 

i världen! 

Lilla gåvo beviset 
300kr

Januari lön till en av de 
lokala pastorerna som 
i genomsnitt besöker 

12-16 privata hem.

Mellersta gåvobeviset 
600kr

Pionjär satsning med flera upp-
följninsarbetare som formar 
och grundar en ny lokal försam-
ling av de nyfrälsta. Vanligtsvis 
mellan 50-200 personer som 
möts veckoligen i hem, skolor 

eller en bakgård.

Stora gåvobeviset 
1000kr

Utbildning av ytterliggare en 
ny, delvis självunderhållande 
andlig ledare i ett muslim-
skt/hinduistiskt eller buddis-

tiskt område.

Jätte gåvobeviset 
5000kr

Kostnaden för en av fem 
kampanjkvällar där mellan 
600-1500 människor kom-
mer söka frälsning och 15-30 
personer vittna om helande 

mirakler i sina kroppar!

Stöd missionen! 
Plusgiro 13 92 21 - 6, Bankgiro 5831-6910 Swish: 123 412 30 89



 

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

HJÄLP OSS NU!!

DECEMBER

30-31 Nyårsfestival Bengtsfors,  
Andreas Cucca

JANUARI

4 Olvehällskyrkan Strängnäs, 
Rickard Lundgren

12 Bibelskola Kornhill EFS 
Halmstad, Rickard Lundgren

14 Pingst Teamträningsskola 
Stockholm & Kvällsbibelskolan 24 
kyrkan, Rickard L

23-25 BULGARIEN Andreas Cucca

30 - 1/2  KICK -OFF Bergstena 
Evangelisterna med make/maka 
och styrelsen med make/maka

FEBRUARI

6-8 Salemkirken Kristiansand 
Norge, Rickard Lundgren

20-21 Ung Missionär Helg Borås 
Kristna Center,  Anton, Rodhe, 
Andreas, Lina

22 Borås Kristna Center, Andreas 
Cucca

MARS

1-8 BANGLADESH,
Rickard Lundgren

4-8 TYSKLAND, Andreas Cucca

20-22 Södertälje 
Missionsförsamling, Rickard 
Lundgren

21 Gå ut missions årsmöte 

KALENDER

Synas med företagets logotyp och stöd samtidigt 
uppdraget?

Maila eller ring för mer information

BREDBAND – TELEFONI – FÖRETAGSVÄX-
LAR

           www.lbolja.se

 www.cgconsulting.se

Box 112
641 22 Katrineholm
telefon: 0150-66 24 20

info@gautmission.org
www.gautmission.org

Ge din gåva via: 

Postgiro 13 92 21-6

Bankgiro 5831-6910

Swish: 123 412 30 89

Akut telefonkontakt från Guinea;
-Rickard, Ebolan är överallt här! Ingen av oss 
vet vem som är smittad eller inte. Vem har 
rört vid maten vi köper? Vem har rört vid 
handtaget på dörren? Varför såg hon eller han 
så slö ut? Varför nös barnet? Vi lever i ett panik 
tillstånd här i Guinea nu. Jag mår inte så bra 
själsligt sett och vi behöver era förböner mer 
än nånisin nu. 

Nyhetsmedia talar inte om Ebolan nu, 
börjar den avta?
-Kanske i Nigeria och Sierra Leone…men 
i Liberia och här hos oss i Guinea är vår 
upplevelse att det bara blir värre och värre! 
Rickard, det här är det värsta som hänt oss. Vi 
lever i ett helvete. Folk dör överallt…flera byar 
på landsbygden med befolkningar på mellan 
50-100 invånare har helt utrotats därför att de 
inte känner till hur Ebola sprids! Liken ligger 
travade i byggnaderna och ingen kan ta hand 
om det. Skadedjur blir nu också smittbärare 
och förvärrar epidemin. Skolbarnen har inte 
varit i skolan sedan juni. Här i Mamou där 
jag bor ligger just nu flera vänner för döden. 
Gatorna är tomma på folk. Vi håller oss inomus 
så mycket som möjligt. Fruktan och panik 
härskar nu i Guinea. 

Kan du utföra din tjänst i den här 
situationen?
-Det jag kan göra är att genom telefon hålla 
kontakt med pastorena på alla de platser där 
vi hållit kampanjer. Vi ringer varandra varje dag 
och de ringer mig. Vi stöttar varandra genom 
samtal och vi ber för varandra. Men kyrkorna 

står tomma. Vi kan inte komma tillsammans för 
att fira gudstjänst förrän det här är över. 

Mänskligt sett har epidemin självklart en 
direkt påverkan av vårt uppföljningsarbete 
efter de senaste kampanjerna. Men andligt sett 
behöver inte detta bara betyda det samma. 
Folk längtar nu efter trygghet, frid, kärlek 
och ställer sig frågor om syftet med att leva. 
Jesus är enda svaret på dessa frågor. Och vi 
har varit lydiga mot Herren i varje kampanj 
som vi hållit hitintills. Vi har tjänat Honom 
helhjärtat. Nu ligger den fortsatta tillväxten 
och vidare resultat i Hans mäktiga händer. 
Herren är den ende som nu kan verka fritt 
i vårt land nu, och Han sover inte! Så många 
hundra tusen människor har genom Gå 
ut missions kampanjer fått höra om Jesus, 
överallt geografiskt sett i Guinea. Djävulen kan 
inte segra i Guinea på det här viset. Jesu seger 
är proklamerad i så många av våra städer och 
även i många byar. När epidemin har lagt sig 
och vi kan börja leva igen, får vi med tillförsikt 
se vad Gud har förberett för oss då?

Hur kan vi hjälpa dig nu?
-Jag ber till Gud om att kunna resa till våra 
trossyskon i Burkina Fasho. Jag behöver fylla 
på med andlig gemenskap, bibelundervisning, 
kraft, inspiration och själavård för att kunna 
möta nästa års utmaningar här i Guinea. Snälla, 
be Gå ut missions understödjare att be för oss 
varje dag. Striden är inte över i Guinea. 

VI SÄNDER OURY TILL BURKINA NU 
I TRE MÅNADER - HJÄLP OSS MED 
DENNA UTGIFT.

”Vi lever i ett helvete...

folk dör överallt!”
- Oury


