
Informasjon fra Mali

«Amadou» fra Mali hadde aldri møtt en kristen som snakket fulani. Så møtte han  

Frode Brügger Sætre. Sammen formidler de nå evangeliet til det unådde fulanifolket.

De siste årene har Frode Brügger Sætre vært den eneste norske NMS-misjonæren som har bodd fast i Mali. 
Arbeidet har i hovedtrekk gått ut på å gi bibelundervisning til både grupper og enkeltpersoner. Flere fulanier 
har blitt kristne. Også Frode fikk et lengre opphold i Norge på grunn av koronapandemien. I mellomtiden har 
sikkerhetssituasjonen i Mali gått fra vondt til verre. Nå er det vanskelig for en hvit nordmann å reise rundt og 
besøke fulanier. 
Men kanskje kan det nettopp i denne situasjonen vokse fram noe fint?

Kan Gud ”åpne et vindu” i Guinea? 

– Min nærmeste fulanivenn, som vi nå kan kalle «Amadou», har også opplevd å bli truet fordi han er blitt 
kristen, forteller Frode. Vi har en felles venn som dessverre har blitt radikal muslim. Amadou sier at han ikke 
sover like godt om natta lenger. Nå er vi i Guinea sammen, for å se om vi kan finne et sted der vi kan etablere 
oss, med hans familie og dyra våre. Vi håper å finne en «vert» som kan låne oss en stor tomt, der vi kan bygge 
gjestehytter og der Amadou og familien kan livnære seg av å selge melk. Så håper og tror vi at kristne fulanier 
vil komme til oss for å få undervisning og kristent fellesskap i kortere eller lengre perioder.

Nærvær

Misjon handler mye om relasjon og nærvær. 
– Tenk på at Gud steg ned og ble som oss. Han gikk inn i en spesifikk virkelighet. Det er også misjonærens 
virkelighet – vi kan ikke bare være på besøk. Jeg opplever dette veldig riktig, forklarer Frode. – Som misjonær 
er det lett å ta rollen som den sterke, den som leder. Men nå er det jeg som går inn i Amadous verden, og han 
er den sterke. 

Når jeg er med ut med kyrne våre, så er det jeg som 
er inkompetent. Det gjør noe med rollene våre at 
det ikke er de som skal komme inn i min verden. 
Jeg tror det er sånn vi må jobbe. Jeg tenker at hvis 
fulaniene skal ta imot Jesus så må det komme innen-
fra heller enn utenfra. Derfor var det sterkt for meg 
å komme tilbake til Mali etter et opphold i Norge og 
oppleve at Amadou har fått tre «disipler» som følger 
ham. Vi regner med at disse tre, sammen med noen 
av deres nære familie, vil være blant dem som kan 
komme og bo med oss her i Guinea.

Fulanifolket er et gjeterfolk.  Dyra er levebrødet til ”Amadou” 
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Misjon 
er å være sammen. 
Misjon er å dele liv. 

Vil du være med og 
dele troen på Jesus 
med fulanifolket?

FORSLAG TIL FORBØNN FOR MALI

Herre, vi takker og ber deg for misjonsarbeidet blant fulanifolket. Vi ber for de kristne fulaniene som utsettes for trusler. 
Vi ber for misjonærene fra Kamerun, Benin og Nigeria som er utsendt til vår partnerorganisasjon i Mali. Og vi ber for 
NMS-misjonær Frode Brügger Sætre og for bibeloversetter Anne Lise Matre. Hold din hånd over dem alle, bevar dem og 
styrk dem.
Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar

Takk, kjære Jesus, for ”Amadou” og de andre kristne fulaniene som har fått et møte med deg. Vi ber spesielt for ”Amadou” 
og Frodes opphold i Guinea denne våren, og for fortsettelsen der. Vis dem veien videre, og la det legge seg til rette hvis 
det er din plan at de skal etablere seg der, og fortsette med å dele troen på Jesus, undervise og bygge fellesskap derfra.
Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar

Så ber vi om fred i Mali og i Sahelregionen. Vi ber for alle dem som ikke har nok å spise og rammes av vold og uroligheter 
i dette området. Vær med myndighetene og alle som prøver å hjelpe og la det bli mulig å bygge opp igjen alt som er øde-
lagt de siste ti årene, både når det gjelder tillit og relasjoner, og når det gjelder infrastruktur, veier og offentlige tjenester.
Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar. Amen

Veien videre

Frode er takknemlig for alle som vil være med og 
be for veien videre i Guinea.
 – Be om at ting må åpne seg på en god måte, 
dersom det er Guds vilje. Be om visdom til å forstå 
hvilke muligheter og kontakter og relasjoner vi skal 
ta tak i, og hva vi skal gi slipp på!
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