
Informasjon fra Kamerun

Magadji Thomas fra Kamerun har både prøvd å rømme fra Gud og å 

unnslippe kallet. Nå leder han misjonsarbeidet i Mali.

Magadji Thomas er en ganske stillferdig mann, med en mild og varm utstråling. Han har et oppriktig engasjement for å 
dele tro. Da han var ungdomsleder i Ngaoundere på nitti-tallet brøt det nærmest ut vekkelse i Sykehusmenigheten. 

Madagaskar

– Jeg var faktisk en «bortkommen sønn», forteller Thomas.  Faren min er prest, men i ungdomstida mi kom jeg helt bort 
fra Gud. Så ble jeg sendt til Madagaskar som trykkerilærling, og der møtte jeg Gud igjen.  Jeg opplevde at Kristus grep tak 
i meg. Etter tre måneder overga jeg meg og kastet meg i Guds armer igjen. Dette var starten på en dyp og rik relasjon med 
Herren som har fortsatt å vokse helt til i dag. 

Likte ikke fulanifolket

Da Thomas kom tilbake til Kamerun fra Madagaskar ble han ungdomsleder i kirka, samtidig som han var ansatt og etter 
hvert direktør på kirkas trykkeri.
I 2002 ble han direktør for kirkas radiostudio, og slik ble han engasjert i evangeliseringsarbeid for, og blant fulaniene.
– Når sant skal sies så var jeg ikke glad i fulaniene, innrømmer Thomas. – Jeg hadde noen fulani-venner som jeg spilte 
fotball med, men jeg tenkte generelt at fulanier var hovmodige og at det var deres skyld at Nord-Kamerun hadde blitt 
påtvunget islam. Jeg var som Jona og hadde lyst til å rømme fra dette kallet. «Hvorfor sender du meg til et folk jeg ikke 
liker», ba jeg. Jesus svarte meg: «På samme måte som jeg tok på meg menneskets skikkelse for å bringe frelsen til jorden 
skal du ta på deg en fulanis skikkelse for å bringe evangeliet til fulaniene.» Da ba jeg om å få Guds kjærlighet til dette 
folket i mitt hjerte. 

I 2009 ble kallet til å arbeide blant fulaniene både utvidet og bekreftet. Da ble Thomas valgt til generalsekretær i MIC-
CAO, en paraplyorganisasjon som samler alle kirkene og organisasjonene som jobber blant fulanifolket i Vest-Afrika.
 
Misjonær i Mali

Høsten 2020 ble Thomas direktør for misjonen NMS samarbeider med i Mali. Der er det flere familier fra Kamerun i 
misjonærtjeneste.
– Det er en nåde at jeg kan få videreføre arbeidet som ble startet her i 1986, og som flere generasjoner med modige norske 
og afrikanske misjonærer har stått i før meg, sier Thomas. – Jeg tenker at å være misjonær betyr at vi har forstått hvor 
mye Kristus elsker oss, og å besvare den kjærligheten med handling. Vi er alle kalt til både å be, gi og krysse grenser. Vi 
må forkynne kallet både i Mali, Kamerun og Norge! Norske misjonærer kom til mine foreldre og mitt folk med evangeli-
et. Skulle ikke jeg da være klar til å gå videre til andre?

En viktig del av arbeidet i Kamerun er å sende misjonærer fra Kamerun til Mali! 

Sammen er vi sendt! Sammen deler vi troen på Jesus!



FORSLAG TIL FORBØNN FOR KAMERUN

Herre, vi takker og ber deg for Den lutherske kirken i Kamerun og for de mange fruktene av misjonsarbeid der gjennom 
snart 100 år. Vi ber for biskop Baiguele og resten av kirkeledelsen, for prester og ansatte, for menighetene og hver enkelt 
som følger deg, at de skal merke at du er tilstede i hverdagen deres og at du leder og beskytter. 
Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar

Takk, kjære Jesus, for misjonærene som reiser fra Kamerun til Mali. Vi ber om velsignelse over arbeidet i Mali, og at de 
kan få fortsette å oppleve at dører åpner seg og at nye mennesker kommer til tro, til tross for alle urolighetene som preger 
Mali nå. Vi ber for Magadji Thomas fra Kamerun som leder misjonsarbeidet i Mali, at han må få både styrke og visdom i 
rollen som leder. 
Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar

Så ber vi for fortsettelsen av samarbeidet mellom NMS og kirken i Kamerun, og for misjonsengasjementet i vår egen 
menighet. Vi ber om at vi sammen kan istandsette både kirken i Kamerun  og oss selv til å dele troen på Jesus, utrydde 
fattigdom og bekjempe urettferdighet 
Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar. Amen

Urolig og farlig

De siste ti årene har vært svært utfordrende for arbeidet 
i Mali. Væpnede grupper av ulike slag gjør det farlig 
å reise rundt. Likevel opplever Thomas mye glede i 
arbeidet sitt.
– Den største gleden i dette arbeidet er å se at Gud har 
bevart de kristne fulaniene i nord-områdene i troen, til 
tross for at de trues og forfølges av islamister. Mange 
trodde at de var kristne bare for å få materielle goder, 
og at de ville gi slipp på troen når de ikke «tjente på 
den» lenger. Men det har de ikke gjort. Vi ser også at 
selv om mange dører stenges for oss i nord, så åpnes det 
nye dører for misjonsarbeid her sør. 

Det er en stor glede å ha misjonærer som 
Magadji Thomas knyttet til NMS.
Dette er en god frukt av misjonsarbeidet i 
Kamerun!  
I tillegg til Thomas er det to andre 
misjonærfamilier fra Kamerun i Mali.
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gå videre til andre?”

Magadji Thomas

Magadji Thomas sammen med staben på radio-studioet 

Sawtu Linjilla i Kamerun i 2002. Foto: Ivar Baranae.

Foto: NMS Info


