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Kära understödjare av missionen! 
När vi på grund av Ebola-utbrottet 
blev tvungna att skjuta upp 
kampanjerna i Guinea och fick 
flyga ut vår kampanjkoordinator 
Oury ur landet anade vi inte vad 
som skulle komma att hända. 

Många av er var med och stöttade 
ekonomiskt för att kunna ta Oury 
med familj till säkerhet i Burkina Faso. 
Men gränsen stängdes och istället 
hamnade de i grannlandet Guinea-
Bissau. Där hade Gud förberett en 
öppen dörr, skulle det visa sig, och 
när vi nu tittar tillbaka på de månader 
som gått är det med stor tacksamhet 
till Jesus! På bara några veckor stod 
vi plötsligt med möjligheten att 
genom Oury hålla mindre, pionjära 
kampanjer för att nå in i flera onådda 

folkgrupper på flera spännande platser. 
Här följer glimtar från  de satsningar vi 
kunnat möjliggöra genom stöd från de 
nordiska länderna. 

Först ut fick vi möjlighet att hålla en 
kampanj i en liten stad inne i landet. 
Redan första kvällen var ca 1500 
personer samlade under predikan 
och under förbönen fyllde det på och 
var uppemot 2500 personer på plats. 
Minst 300 gensvarade till frälsning 
när jag gjorde inbjudan och efter 
förbönen för sjuka var det 3 personer 
som vågade sig upp på scenen för att 
vittna. En muslimsk man från Gambia 
tog kontakt med mig efter mötet och 
berättade att han kommit till Guinea-
Bissau för att få tag på pengar, men 
nu vittnade mannen: ”nu har jag hittat 
Jesus istället och jag känner mig så 

rik!”.

Kampanjen fortsatte växa och många 
barn var på plats tidigt och var snabba 
fram till scen för att gensvara på 
inbjudan. En liten flicka som nu var 
5 år gammal var född både döv och 
stum, men efter förbönen både hörde 
och talade hon sina första ord i livet! 
Vilken glädje för mamman att få höra 
sin dotter säga hennes namn. Vilken 
Jesus vi har! En kvinna berättade att 
hon varit med på första mötet. Hon 
hade haft problem med blödningar 
i 32 år, men efter förbönen kvällen 
innan hade hon gått hem och all 
blödning hade stoppat! Kvinnan och 
hennes man var så tacksamma till Gud.

De tre bilderna till höger fr ovan: Oury predikar evangelium för folket på ön Bolama. Folk vittnar 
om helande på kampanjmötena & kvinnan som varit blind i 4 år fick sin syn tillbaka!

Imamer tar emot Jesus i 
västafrika!  aaaaaaaaaaaaaaaaaa
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Den tredje kvällen var det över 3000 
personer på plats och fick höra ett 
klart evangelium. Det var så laddat 
i atmosfären att när en 15-årig tjej 
som inte kunnat gå sedan födseln, 
plötsligt ställer sig upp, utbryter ett 
sådant glädjekaos att vi fick släppa 
kontrollen och inte kunde genomföra 
några vittnesbörd från scenen. Tjejens 
mamma föll till marken i Gudsfruktan 
och folk dansade helt vilda av glädje 
precis överallt!

Platsen vi var på var fullpackad med 
människor den sista och fjärde kvällen 
med över 3000 personer. En av dem 
som kommit varje kväll var den tidigare 
presidentfrun som blivit mycket gripen 
och berörd. Många gensvarade till 
frälsning även denna sista kväll.
En man som som haft smärta och inte 
kunnat böja på ryggen i 15 år var helt 
fri och gjorde gymnastiska övningar för 
att visa att alla problem var borta! En 
kvinna som mist synen och varit helt 
blind i 4 år hade nu fått fullgod syn! Jag 
blev också inbjuden till en häxdoktor 
som var besatt av flera demoner, men 
som jag fick befria. Han var så tacksam 
och vill ha mer undervisning om Jesus. 

Flickan med kryckorna och grön tröja 
som ni kan se på bilden hade aldrig 
kunnat gå tidigare. Några veckor efter 
kampanjen blev jag inbjuden av hennes 
far hem till dem. När jag kom dit insåg 
jag att hennes pappa liksom jag var 
från den muslimska fulanistammen och 
dessutom var imamen i den största  
moskén i staden. Både han och hans 
fru föll ner vid mina fötter och tackade. 
Jag fick då förklara för dem att det är 
Jesus som har helat deras dotter och 
inte jag. Efter att blivit inbjuden att 
stanna hos dem var jag med dem i en 
vecka och ledde dem till frälsning och 
undervisade dem hur de ska leva som 
lärjungar. Efter detta ville imamen att vi 
skulle gå med honom till hans moské. 
När vi kommit dit samlade han allt sitt 
folk och berättade att han nu tror på 
Jesus och slutar som imam. En del av 
dem som var där sa att de kristna har 
gjort något med magi så att han blivit 
tokig, men då svarade imamen att de 
får säga vad de vill. ”Jag vet vad som 
hänt. Vi bad i Jesu namn och min dotter 

har blivit helad. Det är Jesus som gjort 
detta och honom vill jag följa.”

Uppföljningen har varit i full gång sedan 
första dagen och redan har det blivit 
tre nya församlingar. Nya fantastiska 
vittnesbörd om vad som hänt som 
ett resultat av kampanjen forsätter att 
komma in till församlingarna hela tiden.

Under två månaders tid förbereddes 
det sedan för en mindre kampanj 
på en onådd ö som heter Bolama 
utanför Guinea-Bissau. Där är nästan 
hela befolkningen muslimsk och jag 
åkte ut dit ett antal gånger för att se 
om det skulle vara möjligt att göra 
något där. Och Gud hade verkligen 
förberett vägen. Av huvudimamen på 
ön blev jag inbjuden att be med honom 
i hans moské. Väl där presenterade jag 
evangeliet och han lovade att han skulle 
säga till alla de andra imamerna som 
var under honom på ögruppen att det 
var obligatorisk närvaro på mötet som 
jag nu fått lov att hålla med imamens 
välsignelse! 

Under två dagars tid presenterade vi 
evangeliet både på en central mötesplats 
och bland fiskare på stränderna. Många 
tog emot Jesus och imamen som 
öppnat upp för att vi skulle komma har 
ringt mig ett flertal tillfällen och bett 
mig att komma tillbaka för att predika 
inne i moskén och forsätta att berätta 
om Jesus för honom och hans folk! 

Innan jag fick möjlighet att 
återvända hem till Guinea hann jag 
också med att besöka ett flertal 
mandingo/malinki-byar i Guinea-Bissau 
och ha endagars minkampanjer. Jag blev 
oerhört gripen av att se hur så många 
från denna annars så stängda muslimska 
grupp öppnade sina hjärtan och tog 
emot evangeliet direkt. Församlingar 
har nu planterats både ute på ön 
Bolama och i flera av Malinkibyarna!

Då ebolan är borta nästan överallt i 
mitt hemland beslutade vi oss för att 
åka tillbaka dit. På väg hem till Guinea 
talade Herren till mig om att gå till 
imamerna där, en och en, tills dess att vi 
är igång med kampanjerna för fullt igen. 
Jag började med att ta kontakt med den 
imam i min hemstad Mamou, som stått 
för den värsta förföljelsen mot mig, 
familjen och vår församling. 

överst: Kampnajmöte där över 3000 får höra 

evangelium! under: 15-åriga  tjejen som tar sina första 

steg sedan födseln!
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"NÄR VI KOM DIT 
SAMLADE HAN ALLT

 SITT FOLK & 
BERÄTTADE ATT 
HAN NU TROR PÅ 
JESUS & SLUTAR 

SOM IMAM."



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

Jag sa till honom att om jag verkligen 
är helt fel ute så får han väl fortsätta 
förfölja mig, men om det faktiskt är så 
att det jag tror på är sant så borde väl du 
åtminstone sitta ner med mig och lyssna. 
Och det gjorde han. I två timmar satt 
den över 70 år gamla muslimska prästen 
som varit verksam som imam i över 30 
år och lyssnade när jag presenterade 
evangeliet. När jag var färdig frågade 
jag honom vad han tyckte. Då svarade 
han: ”Jag inser nu att jag har haft fel”. 
När du läser det här så är vi bröder i 
Kristus, jag och den äldre, numera före 
detta, imamen! Varje kväll kommer han i 
hemlighet till mig och vi lovsjunger Jesus 
och jag får undervisa honom från Bibeln. 

Tack för att ni står med i Gå Ut 
Missions arbete för att nå de allra mest 
onådda folken i Västafrika. Att veta att 
jag har bröder och systrar i länderna i 
Norden som ber för mig ger mig sådan 
frimodighet och glädje i tjänsten. Tack 
för att ni också är med och ger av det 
som vår Herre har välsignat er med 
för att jag ska kunna fortsätta predika 
evangeliet. 

Om jag får skicka med ett personligt 
böneämne till dig som läser Gå Ut 
Missions nyhetsbrev så ber jag er att be 
för min hälsa. Jag har nu varit inlagd 
på sjukhus några veckor då jag fått en 

mycket kraftig malaria. Det verkar som 
att det håller på att bli bättre och den 
före detta imamen besöker mig här varje 
kväll och vi ber och lovsjunger, så det är 
härligt. Men jag önskar så att bli helt frisk 
så jag kan gå ut igen och predika till fler. 
Må vår Herre Jesu nåd vara med er alla.

Oury Sow
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"jag vet vad som hänt. 
vi bad i jesu namn & min 
dotter har blivit helad. 
det är jesus som gjort 
detta & honom vill jag 

följa."



 

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

TACK FÖR DITT STÖD

     SOMMARTID, SÅNINGSTID, SKÖRDETID

Synas med företagets logotyp och stöd samtidigt up-
pdraget?  Maila eller ring för mer information

BREDBAND – TELEFONI – FÖRETAGS-
VÄXLAR
Privat eller Företag - www.affinity.se

           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

JULI

9 SAU:s konfaläger  Mullsjö,
 Jonas Andersson

6-11  VIETNAM, Rickard L

22 - 1/7 THAILAND Dag Heggset

30 Juli - 6 Aug BULGARIEN Ung Mis-
sionär,  Anton Karlsson

30 Juli-2 Augusti Tältmöten Torhamn 
Andreas och Lina Cucca

AUGUSTI

4-11 BULGARIEN Ung missionär 
Jonas Andersson

21-22 Ungdomskonferens Salvaryds 
loge, Anton Karlsson

21-22 EFS Storsjöstrand

23 Örtomta Askeby, Rickard Lund-
gren

SEPTEMBER

4-6 Korskyrkan Östervåla,  
Jonas Andersson

17-20 ACE Belfast, Evangelisterna

KALENDER

Det blir första sommaren i vårt 
hus med vår egen trädgård. Jag tittar ut 
genom fönstret mot ett av landen. En del 
som någon för länge sedan har sått där 
har redan blommat över. Men mycket 
väntar fortfarande på att visa sig. Jag inser 
att jag som aldrig direkt reflekterat över 
trädgårdsskötsel faktiskt tycker att det är 
lite spännande. Spännande att vänta och 
se vad som gömmer sig där i jorden. Runt 
omkring är en massa processer av liv och 
växtkraft igång som jag ännu inte kan se 
frukten av, men det kommer. Lagen om 
sådd och skörd. Det är spännande. 

Om några dagar ska jag iväg till en av 
sommarens kristna konferenser. Ser fram 
emot möten med nya och gamla bekant-
skaper i montern där jag ska stå en del. 
Hoppas också att hinna att sitta med i 
möten och seminarier för att bara få ta 
emot Guds Ord. Att få så in i sitt inre 

”den oförgängliga säden” och veta att 
växtkraften däri verkar sitt osynliga verk, 
vattnat av den Helige Ande så att det i sin 
tid får bära frukt. 

Det var på en sådan där sommarkonfer-
ens som Gud en gång tidigt i min vandring 
med honom lärde mig att ge. Att vara en 
radikal givare som sår av det förgängliga 
som blivit mig givet för att få se en skörd 
av det oförgängliga livet. En kärlek till 
Guds växande rike. Till frukten, skörden 
som vi vet kommer att komma om vi 
bara får ut Guds Ord i hjärtans åker där 
det ännu inte är sått. Därför brukar som-
maren också innebära att jag och min 
familj ger lite extra till missionsverksam-
het där vi också kan få leva med förvän-
tan och tacksamhet till Gud att de onådda 
folken kommer att nås med Jesu kärlek. 
Att vi en dag kommer att få njuta av den 
vackra skörden tillsammans med dem 

som kunde sändas ut. Det är min bön för 
dig som följer vårt arbete att du ska kun-
na känna samma glädje och upprymdhet i 
ditt givande, i din sådd inför den här som-
maren. Att med varje given krona känna 
tacksamhet att du en dag kommer att få 
läsa om hur växtkraften i Guds Ord, som 
du sått ut burit frukt, ja frukt som består. 
Flera satsningar går utifrån Gå Ut Mis-
sion igång under sommarmånaderna som 
kommer att kosta mycket pengar. Jag är 
övertygad om att Gud kommer att förse 
oss såningsmän med säd genom många 
radikala givare som älskar när det växer. 
När Guds rike växer. Gud välsigne dig för 
att du är en av dem! 

Jonas Andersson
Internationell direktor

Gå ut mission


