Augusti 2018

Ännu ett folk har fått Nya testamentet på sitt språk
I mars i år invigdes Nya testamentet på atianga*. Atiangatalarna är
i huvudsak muslimer och att de nu fått Guds Ord på sitt språk öppnar
för att fler ska komma till tro.
Flera pastorer utryckte vikten av att
Guds Ord nu finns på deras modersmål; det bevisar att kristendomen inte
är en utländsk religion, utan att den
även är för atiangafolket. En pastor framhöll att ingen tidigare bok på
atinga talar om kvinnors rättigheter,
om hur man får ett bra äktenskap, om
hur Gud är och att människor kan se
Gud genom Jesu ord och tjänst.
Afrika är den näst största kontinenten i världen, både till yta och population. Där finns 54 länder och över
2100 språk, ungefär 30 % av världens
alla språk. Drygt tusen av dessa har
någon del av Bibeln, NT eller hela
Bibeln. Efter Asien har Afrika det
största behovet av bibelöversättning.
Lokala församlingar och organisationer tar mer och mer ägandeskap
till att nå Afrika med Guds Ord genom bibelöversättning. Av de dryga
tusen språken bedöms över 800 att vara livskraftiga och därmed i behov av en bibelöversättning.
Idag arbetar vi i ett 30-tal språk i olika länder i Afrika med
bibelöversättning, språkutveckling, och läsklasser.
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Månadsgivande via Autogiro
– Ett enkelt sätt att löpande stödja en missionär eller projekt
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Stödmedlemskap
– Du betalar 250 kr/år och stöder oss både ekonomiskt och andligt
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Du kan stödja bibelöversättning och alfabetisering
på följande sätt:

Engångsgåva
– Swish 123 900 72 87
– Bankgiro 900-7287

Tack för ditt stöd till bibelöversättningsmissionen!

För de bibellösa folken
*atianga är en pseudonym
av säkerhetsskäl

Mats-Jan Söderberg
Missionsföreståndare
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