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Bäste missionsvän!

t

I somras deltog jag i en internubildning i Nairobi, Kenya, anordnad
av Wycliffe Global Alliance ledarskapsteam. Där träffade jag ledaren
för Wycliffe i Centralafrikanska republiken (CAR), Elvis Guenekean.
Under ett av våra samtal frågade han om jag kände Christina. – Vilken
Christina? undrade jag. Men så förstod jag att det handlade om Christina Thornell. Elvis berättade om hur hon, under brinnande krig, genomförde workshops i lingvistik vid SIL-centret i Bangui, med Elvis
som tolk. De sprang mellan byggnaderna på centret med prickskyttar på
hustaken runt omkring, Christina vägrade avbryta den viktiga workshopen för något så trivialt som ett litet inbördeskrig. Elvis var då en
ung man med en brinnande längtan att tjäna Herren. Idag leder han Wycliffe i CAR med ett antal översättningsprojekt. Tänk vad lite vi vet
om framtiden och hur viktigt det är att vi står fast vid det Herren
kallar oss till!

Besök hos familjen Tranefeldt

t

I februari besökte jag Etiopiens huvudstad Addis Abeba och träffade
där Sophia och Elias Tranefeldt. Det var så roligt att mötas och höra
dem berätta om sina uppdrag. Sophia snabbutbildar sig till lingvistikkonsult, som det finns ett skriande behov av. Hon är nu med i flera
olika översättningsprojekt och till stor välsignelse med sin kunnighet
inom lingvistik. Elias utbildar pastorer i Mekane Jesuskyrkan, världens största lutherska kyrka med 9 miljoner medlemmar.

Gamla Testamentet på ifè
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2009 invigdes Nya testamentet på ifèspråket i Togo. Nu pågår översättning av Gamla testamentet. Folk&Språk vill fortsatt stödja det
nationella översättarteamet ekonomiskt, så att GT kan slutföras och
invigas.
Vi hoppas att du vill stå med oss genom förbön och gåvor, tills målet
är nått!

Böneämnen
•
•
•

t

•

Be för familjen Tranefeldt; be särskilt att barnen ska trivas och
ha det bra.
Be om vishet och uthållighet hos översättarna i ifèprojektet.
Be för vårt alfabetiseringsprojekt bland ifètalare så att
analfabetismen utrotas där.
Be för oss på kansliet när vi omorganiserar ekonomihanteringen och
projektadminstrationen.

Behov
Ifèprojektet behöver 4 200 kr/mån

Tack för att du står med oss i bön och givande!

Mats-Jan Söderberg
Missionsföreståndare
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