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Hopp i mörkret!
För en tid sedan fick jag ett böneupprop från Burkina Faso gällande
pastor Elie Wengre, som i staden Youga leder
bibelöversättningsarbetet till västkusaal. Elies son hade precis gått
bort i en stroke, endast 34 år gammal.
Elie kom till tro 1972 då han fick en traktat i sin hand. Texten var på
franska, men budskapet gick rakt in i hans hjärta och både Elie och
hans kamrat som vad med honom, tog emot Jesus. Det fanns ingen
kyrka på orten de bodde, så de fick passera gränsen till grannlandet
Ghana för att delta i gudstjänster. Där föddes en längtan efter att
sprida evangeliet bland sitt eget folk.
När ANTBA, Wycliffe Burkina Faso, startade ett översättningsprojekt
till språket västkusaal och Elie hörde talas om det, lämnade han sitt
jobb som lärare, för att tjäna som koordinator för
översättningsteamet. Det har han nu troget gjort i många år.

Testläsning av västkusaal-översättningen

Under 2019 har Elie och teamet översatt Markus och Matteus evangelium och konsulter har
kontrollerat översättningen. I år fortsätter arbetet med att testläsa Lukas och Johannes evangelium,
Jakobs brev, samt att göra en ljudinspelning av Markusevangeliet.
Situationen i Burkina Faso
Kyrkorna i Burkina Faso har det senaste året drabbats av attacker från islamister. Så sent som den 11
februari i år rapporterar Open Doors att en kyrka i landets östra del attackerats och att minst två
personer dödades i attentatet.
De kristna i landet har under senare år utsatts för alltmer förföljelser. Trots det fortsätter Elie och
många andra bibelöversättare att troget arbeta vidare med visionen att ge alla språkgrupper i Burkina
Faso tillgång till Guds Ord på sitt modersmål.
Be för:
• pastor Elie och familjen som sörjer sonens död
• de kristna i landet; om Guds beskydd och frimodighet att fortsätta predika Guds Ord
• ANTBA som har ett tiotal översättningsprojekt, av vilka några sker i farliga områden

Hjälp oss att stödja arbetet med västkusaalöversättningen i Burkina Faso!
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