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Mange ville ikke aflægge vidnesbyrd grundet frygt for repressalier fra 
imamerne, men alligevel stod flere frimodigt frem og vidnede. Blandt andet 
denne muslimske mand, der i 6 år ikke kunne gå uden smerter. Han – og flere 
andre muslimer sagde fra platformen, at ”nu havde de i årevis bedt til Allah 
om hjælp uden noget skete, men nu da de bad til de kristnes Gud, Jesus 
Kristus, blev de helbredt omgående!” Når de sagde det, gik der igen et 
glædesbrøl igennem de mange tusinde, der var til stede. Så var der lidt for 
imamerne at skulle forklare!

Bassila, Benin
I byen Bassila, i den vestafrikanske nation Benin, udgør Ani stammen 80% af 
befolkningen. Denne stamme er helt og aldeles muslimsk. Man kender kun til 
få enkeltpersoner, der har konverteret til kristendom fra denne stamme. Det er 
altså en unået stamme. Der var simpelthen en moské på ”hvert et gadehjørne” 
i byen. Det var virkelig en åndelig fæstning Gospel Outreach teamet denne 
gang skulle op imod. Imamerne var da også hele ugen i gang med en 
aggressiv offensiv mod kampagnen, advarende enhver imod at deltage. Dette 
påvirkede væksten af kampagnen, men alligevel kom der tusinder hver aften. 

Kirkerne var få og små. De lokale kirkeledere var derfor udmærkede klar over, 
at dette var deres livs mulighed!

Tak for din forbøn og økonomiske støtte. Uden den 
ville en sådan by gå glip af en kampagne.

Gud velsigne dig

Per Hyldgaard
Evangelist af Guds forunderlige nåde

Denne unge mand var også født døv 
og stum, men blev helbredt.

Den første, der afgav vidnesbyrd 
den første aften, var en mand, 
der havde været fuldstændig 
blind i 3 år! Så var linjen ligesom 
lagt fra Guds side :-)

Mange helt eller delvist døve kom til at høre. Blandt andet denne unge 
kvinde, der var født døv på sit venstre øre.

Drengen var født stum og døv. Der gik et glædesbrøl igennem folkeskaren, 
da han lige så klart kunne høre og gentage, hvad Per Hyldgaard sagde. 
Et mægtigt mirakel!
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Et område med meget få kristne – indtil nu

Om formiddagen var der seminar

Kampagnen sluttede lørdag aften. Søndag morgen startede 6 nye 
menigheder med at holde deres første gudstjeneste nogensinde. De nye 
kirkebygninger er endnu ikke helt bygget færdig, men gudstjenesten er i 
gang.

Vi havde privilegiet at møde den 
lokale muslimske kong Atchiba 
II. Han var meget åben og 
venligsindet. Han fik et bordflag 
af Dannebrog samt en bibel på 
fransk. Da han fik Bibelen, spurgte 
han, om vi ville bede for, ”at når 
jeg læser den, at jeg må læse 
den, som en ung mand!” – altså 
med andre ord, at han måtte 
lære og få kendskab til Gud, når 
han læste bibelen! Der blev bedt 
for ham omgående. Han ville 
gerne deltage i kampagnen, men 
desværre fik imamerne skræmt 
ham fra at deltage.

Teamet kom fra USA og Danmark
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12.555 personer gav respons på frelses-indbydelsen

Bogen ”The Shepherds Staff” 
(Hyrde - staven) er en tusind siders 
undervisningsmanual for kirkeledere, 
der rummer undervisning om alt 
fra, hvordan man foretager en 
begravelse til, hvordan man leder en 
menighed.

Kampagnen planlagt i Papua Ny Guinea i april
er udsat indtil videre. Der er uro derude efter et nyligt afholdt valg. 
Vi afholder kampagnen, når det er forsvarligt at gøre det.


