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Mange tusind tog imod evangeliet
Tusindvis af mennesker kom til kampagne-
møderne. Mange tusinde gav respons på 
frelsesindbydelsen aften efter aften. Fredag 
kom kongen med to af hans nærmeste 
rådgivere til kampagnemødet. De gav alle tre 
respons på frelsesindbydelsen, så det var 
bogstaveligt talt fra kongen til knægten på 
gaden, der blev frelst i løbet af ugen!
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Blind på venstre øje, 
men kan nu se 

Smed krykkerne
En 28-årig mand, der siden han 
var fire år kun kunne gå med hjælp 
af metalskinner og krykker, smed 
krykkerne og tog skinnerne af og 
begyndte at gå. Han var i øvrigt en 
del af kongens hof.

Døv i 22 år
I 22 år var hun fuldstændig 
døv, men nu kan hun høre 
alt. Der var hver aften flere 
døve, der kom til at høre.

Dreng kunne ikke gå
Mange halte og helt eller delvist 
lamme kom til at gå. Denne dreng 
kunne kun stå få øjeblikke og højest 
tage et eller to skridt, men Gud 
helbredte ham. Han viste stolt, han 
kunne gå frem og tilbage på 
platformen. Forinden havde han 
stået ligeså flot og ventet i lang 
tid, inden de kunne komme til 
at fortælle vidnesbyrdet. Hans 
storesøster bevidnede det hele.

Fuldstændig helbredt
Kvinden her var indlagt på et mindre 
hospital 45 km væk. Hun udskrev sig 
selv og kom til kampagnen. Hun havde 
en stor tumor i maven og var desuden 
døv på det ene øre. Gud helbredte alt.
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Benin
Hvilken fantastik kampagne Gospel Outreach netop har afholdt!

Kampagnen fandt sted i byen Glazoue i det vest afrikanske land 
Benin. Det var første gang nogensinde en sådan begivenhed fandt 
sted her, og kirkerne var tændte, spændte og i stor forventning.

Men ligeledes var der andre, der var på tæerne, for at stoppe dette. 
Voodoo præsterne ofrede til deres ånder, at de skulle forbande os 
og stoppe dette. Den katolske pater advarede folk om, at vi var 
Antikrist og muslimerne var helt oppe på barrikaderne! Dagen før 
kampagnestart blev alle vore tilladelser annulleret! Vores nationale 
kampagneleder tog kontakt til præsidentens nærmeste rådgiver, og 
der blev udstedt en ny tilladelse direkte fra præsidenten. Kamp-
pladsen var sat! Fra det øjeblik af syntes det dog, som om al 
modstand ophørte. Evangeliet gik frem med stor kraft aften efter 
aften, efterfulgt af mange mirakler. En spion, sendt fra den katolske 
pater, vendte tilbage og rapporterede, at ”miraklerne og 
helbredelserne er ægte”. En ikke-troende fra byen fortalte 
kampagne lederen at, ”hvert eneste hjem i denne by er berørt af 
denne kampagne”. Vi tror på, hvad han sagde.

Per Hyldgaard, Evangelist
 

Næste kampagne 
er i Argentina, 
d. 8.-14. februar
Husk os i forbøn. Støt 
gerne med en gave.

Teamet fra Danmark

Synet blev helbredt
En 67-årig kvinde, der siden hun 
var 15 år ikke kunne se, blev 
helbredt og kunne nemt se og 
fange Per Hyldgaards næse.

Lederseminar
Om dagen deltog 300 pastorer og 
kirkeledere med ægtefæller i de 
seminarer, der blev afholdt. Selv 
kirkeledere fra hovedstaden rejste 
uopfordret de fire timer for at være 
med på seminarerne. Sulten efter 
Guds Ord blandt deltagerne var 
stor.

Opfølgning
Søndag morgen tog den nationale 
kampagneleder ud i en landsby i 
nærheden. Han kunne ved selvsyn 
bekræfte, at de fleste i landsbyen 
var blevet frelst under kampagnen! 
Nu vil der her, og mange andre 
steder, blive plantet en menighed, 
ligesom de eksisterende kirker vil 
begynde at tage imod og disciple 
de mange nye kristne.

I 22 år kunne hun ikke 
gå, men nu kan hun

Dreng kunne ikke tale
Denne 12-årige dreng kunne ikke 
tale, siden han var 4 år. Alt han 
kunne var at komme med nogle 
lyde, men Jesus helbredte ham, 
og han kunne flot gentage alt, Per 
Hyldgaard sagde. Hans storebror, 
der står bagved, fortalte og 
bekræftede det hele.

I audiens hos kongen
Regionens konge (Kong Aoyole) inviterede Per Hyldgaard 
i audiens. Denne mand har stor magt. Bare for at give et 
eksempel: når Benins præsident er i området, kommer 
han, tager skoene af og knæler ned foran ham. Al verbal 
kommunikation med kongen går gennem hans sekretær. 
Ingen taler direkte med kongen og omvendt, men kongen 
begyndte at tale direkte med Per Hyldgaard og 
omvendt! Alle siger det er første gang, det nogensinde er 
sket i en audiens! ”Rygtet om de mange mirakler er nået 
mit palads” sagde kongen ”jeg vil gerne du beder for de 
syge i mit hof, for jeg vil ikke være en konge over et rige af 
blinde, lamme og døve!” Der blev bedt, og bagefter, blev 
der budt ind i hans private residens – den højeste for form 
ære man kan få! Her får kong Aoyole Dannebrog.


