
...så att mitt hus blir fullt

En vecka efter ett fasansfullt terroristattentat i Ouagadougou där 28 personer 
blivit brutalt mördade, åkte jag i januari tillsammans med våra pionjärelever 
Niklas och Isabella till Burkina Faso. I huvudstaden Ouagadougou mötte vi 
upp finländarna Sami Paananen och Kenneth Witick. En dag senare anslöt 
även Richard och Peter Gunning från Nordirland och därmed var teamet 
komplett. Tillsammans styrde vi skutan mot staden Mani för att hålla 
kampanj. På grund av det förhöjda säkerhetsläget i landet var vår väg till 
kampanjstaden kantad av militärkontroller. Vår vecka i Mani var kantad av 
under!

Då caféet Cappucino var ett välbesökt café 
av oss evangelister, satt jag i framsätet 
på vägen till Mani och såg hur den röda 
sanden yrde i vinden efter bilen framför, 
och tänkte på hur det lika gärna kunde 
varit vårt team som suttit på det där 
caféet med kaffekopparna i handen, när 
terroristerna slog till. Även hotellet Splendid 
i anslutning till caféet blev attackerat. Men 
att se hur en nation som uppenbarligen 
blir rejält omskakad av en sådan händelse, 
vägrar låta rädslan ta över och hindra dem 
från att fortsätta leva sina liv, gå till sina 
jobb och köra sina motorcyklar var minst 
sagt imponerande. Och efter terroristernas 
budskap om rädsla, mörker och hat 

kändes det på något vis extra aktuellt 
att vara utsänd att förkunna det stora 
fredsbudskapet om kärleken som fördriver 
all rädsla. 

I staden Mani, lite nordöst om 
Ouagadougou, är de flesta muslimer eller 
animister. Marken var torr och så fort 
det kom en vindpust eller en bil körde 
förbi, yrde sand upp i vinden och gjorde 
det svårt att andas. Överallt i staden såg 
man unga pojkar som körde runt med 
åsnekärror, som kändes lite som Burkina 
Fasos variant av svenska moppekillar. Men 
med skillnaden att dessa sneförare utförde 
arbeten genom att transportera saker på 

sina kärror. Kampanjen blev ett mäktigt 
genombrott för Guds rike! Det hade hunnit 
bli mörkt när mötena kom igång och den 
upplysta kampanjplatsen var som en ljus 
ö i den mörka kvällen. Innan förkunnelsen 
var det lovsång och i strålkastarskenet såg 
man ett sandmoln stiga mot skyn när folket 
tog varandras händer och dansade. Jag 
och Richard Gunning predikade varannan 

Och efter terroristernas 
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mörker och hat kändes 
det på något vis extra 
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Kärleksgerillan attackerar!
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kväll och varje kväll kom människor till tro. 
Manis poliser uppskattade att ungefär 7000 
personer samlades på de största mötena. 
Totalt samlades 2142 uppföljningskort in. 
På dagarna undervisade vi lokala troende 
och pastorer i Bibeln och dessa samlingar 
växte för varje dag. Andra dagen fick 
folk stå upp i mittgången och på sista 
seminariet var det så fullt att alla inte fick 
plats i byggnaden 
utan trängdes 
utanför dörrarna. 
Pionjäreleverna 
Niklas och Isabella 
och åländske pastorn 
Kenneth Witick var med och undervisade 
på seminarierna och höll även varsin 
warm-up på kvällsmötena. 

Det var många starka helandevittnesbörd 
under veckan. Många blev helade från 

smärtor i kroppen som gjort det svårt för 
dem att röra sig. Jag minns särskilt en 
kvinna som blivit körd till mötet i en kärra, 
eftersom hon inte kunde stå upp själv. Men 
efter bön var hon fullt kapabel att släppa 
loss och dansa på scenen! När hennes 
väninna fick frågan om hon kunde bekräfta 
kvinnans berättelse fick vi svaret att det var 
hon som hade kört kärran.

En annan kvinna 
med dålig syn blev 
fullständigt helad. 
En äldre muslimsk 
man hade haft 

smärtor i hela kroppen som var helt borta. 
Han skuttade upp och ner och vandrade 
fram och tillbaka på scenen för att visa 
alla hur hon kunde röra sig utan smärta. 
En ung kvinna berättade tillsammans 
med sin mamma på scenen hur hennes 

deformerade mun hade blivit helt normal. 
Och mycket riktigt såg vi inte skymten av 
någon deformation. Dessa var bara några 
av alla de fantastiska vittnesbörd vi fick 
höra under veckan. Stort tack till er som 
bett och stöttat och på olika sätt sänt vår 
lilla kärleksgerilla. Nu fortsätter vi att be 
för skörden och för uppföljningsarbetarna 
i Mani. Guds kärlek i Jesus Kristus är 
starkare än all världens hat och terror. 
Förra veckan terroristattack signerad 
Al-Qaida, denna veckans kärleksattack 
signerad Jesus Kristus! 

Äldre man med 
mångårig smärta i ben 
och höfter berättar och 
visar hur Jesus helat 
honom.

En kvinna som blivit 
helad från dålig syn 
grper tag i Richards 
näsa för att visa hur bra 
hon ser.

För mig var missionsresan till Burkina Faso en mäktig resa . Det var min första resa 
utomlands och jag gjorde det med en vilja att se hur kampanjmission går till och  att få 
vara med och sprida Jesus. Jag fick lära känna ett fantastiskt i team. Och vi lovprisade 
tillsammans på deras språk. Jag fick vara med och be för sjuka  och många blev 
helade. Ja, jag fick till och med testa på att predika/ vittna på ett seminarium på ca 
10 min, och att hålla en warm-up. Det var en utmaning för mig som pionjärelev, men 
så häftigt när jag väl hade gjort det. Det fick mig att tänka på att allting är möjligt 
när det är Gud som bär, när vi inte tror att vi klarar något så bär Gud oss. Han säger 
till oss; vi gör det tillsammans. Och att se när människor sprang fram för att ta mot 
Jesus var en sådan glädje.

Jag är så tacksam att jag fick följa med på denna resa. Att ta de jag lärt mig som 
pionjär i Sverige, i den församlingen jag fått vara i och se när Jesus förändrar en by 
genom att bara vissa på hans kärlek till dem. Gud rör vid människor när vi minst anar 
det. AMEN! / Isabella Brynielsson, Pionär i Söderköping

Isabella berättar...

Jag minns särskilt en 
kvinna som blivit körd 

till mötet i en kärra...

ANTONKARLSSON
Evangelist



st
öd

 m
is

si
on

en

PG 13 92 21 - 6
BG 5831-6910

Swish: 123 412 30 89

b u r k i n a  fa s o  b u r k i n a  fa s o

Burkina Faso ligger i 
Västafrika och angränsar till: 
Mali, Niger, Elfenbenskusten, 

Ghana, Togo och benin

Namnet betyder “De 
hedervärda männens land”

Landet har nästan 18 
miljoner invånare varav 

ca 8 miljoner räknas 
som onådda.

77 folkgrupper
58 onådda

13 grupper som aldrig 
evangeliserats

Hotell 
Splendid efter 
terroristattacken

En av våra 
medhjälpare i full 
färd med att fylla 
i uppföljningskort

Teamet tillsammans 
med pastorer 
som leder 
uppföljningsarbetet
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APRIL
24 Kungsporten International Huskvarna
Jonas Andersson

29 - 1 maj Donsö
Rickard Lundgren
 
MAJ
1-5 OUTREACH THAILAND
Rickard Lundgren

2-8 OUTREACH THAILAND 
Johnny och Miriam Pettersen

4 Hope Conference, Sävsjö
Anton Karlsson

6 Hope Conference, Sävsjö
Jonas Andersson

10-21 OUTREACH THAILAND
Lina Cucca, Emma Mauritzon och Pionjärelever

12 Tingvoll Frimenighet
Dag Heggset

13 Fast mark och Pingstkyrkan, Kungsbacka
Anton Karlsson

13-15 Ekumenisk kampanj Kristinehamn
Rickard Lundgren

19-26 Pastorsträning MONGOLIET
Daniel Smenes

22 Munkhagskyrkan Mariefred
Rickard Lundgren 

24-5 juni OUTREACH THAILAND
Dag Heggset, Daniel Smenes m.fl.

28 Attholmen
Anton Karlsson

JUNI
2-9 OUTREACH THAILAND
Rickard Lundgren 

18-26 ”Unika möten” Nyhemskonferensen
Rickard Lundgren 

23/6 Nyhemskonferensen
Jonas Andersson

JULI
2-3 Nissedal Bibelcamping
Rickard Lundgren

Även om majoriteten nog skulle instämma och 
säga att det var bra och riktiga svar så finns det en 
sanning, en beskrivning om landet som ingen hade 
bland sina svar. Ingen nämnde att Thailand är ett av 
världens mest onådda länder med evangeliet. Men så 
är det tragiskt nog fortfarande. Som ni kunnat läsa i 
vårt brev tidigare gör vi en massiv satsning under en 
5-årsperiod fram till 2020 på att mobilisera och nå så 
många platser vi bara kan över hela landet. 

Vi har haft team nere varje månad i år och nu i 
nästa månad sker det en stor kulmen med hela 8 
team som tillsammans täcker in hela maj. Utöver 
att flera av våra evangelister, Pionjärelver och andra 
medarbetare är nere, kommer Betel i Trondheim 
att gå i bräschen för detta fokus med flera team 
nere på plats som en del av deras Mission Possible 
Tour. Detta är vi oerhört tacksamma för och vi ber 
och arbetar för att ännu fler lokala församlingar och 
enskilda troende från hela Norden ska koppla sig på 
visionen om att få se 1 miljon thailändare frälsta till 
2020!

Som förebedjare och understödjare 
till missionen skulle jag vilja utmana 
dig att avsätta några minuter varje 
dag under maj månad att be för teamen 
från Norge, Sverige och Tyskland. Under 
hela månaden är de verksammma i 
provinserna som är listade till höger. 
Slutmålet är att vi ska täcka hela 
Thailand med evangeliet. Som du 
förstår kommer det kräva massiv 
förbön och mycket pengar. Bara 
från Sverige räknar man med att 
350-400 000 personer åker på 
semester till Thailand varje år. 
Tänk om vi skulle besluta oss för 
att styra över en del av de pengar 
vi lägger på semester för att ”komma 
bort” några veckor i år, så att istället 
tusentals med värdefulla thailändare får chansen 
att ”komma hem” för evigt. 

Gud välsigne dig i din missionsgärning!

När man pratar med folk i Norden om Thailand så är det några saker som 
nästan alltid dyker upp. Jag ställde frågan till ett antal slumpmässigt utvalda 
personer vad de tre första sakerna de kom att tänka på när de hörde ”Thailand”. 
De allra flesta hade semester eller sol och bad som första alternativ. God mat, 
vänligt folk och Tsunami-katastrofen var också med bland de vanliga svaren. 
Men det var ytterst få som svarade något om den andliga situationen. 

NORDÖST
Buriram

Chaiyaphum
Kalasin

Khon kaen
Mahasarakam
Udon Thani
Mukdahan

CENTRALT
Bangkok

Nonthaburi

SÖDER
Prachuab Khirikan

Hur tänker du på Thailand?

JONASANDERSSON
Föreståndare


