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Ruth Raharimanantsoa:

Förvänta
det oväntade

Ett nytt sätt att tänka
Årets...

översättning

Vi är med om något
större-HÄR och NU!
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Ruth och Mamy i Afrika och Sverige
Catharina och Andreas i sydostasien
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”Jag ser att du studerar språk
och att du är en kyrkobesökare,
så kanske du skulle vilja arbeta
med Wycliffe Bibelöversättare?”
Detta överraskande förslag gavs
mig (Ruth) av en rekryterare på
universitetet i England där jag studerade franska och tyska under
1980-talet!

Ruth Raharimanantsoa
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30 år senare kan jag se tillbaka
på 22 års arbete med Wycliffe i
Kongo-Brazzaville, Afrika; halva tiden som singel och andra hälften
som maka till Mamy Raharimanantsoa – en svensk med rötter
i Madagaskar. Det har verkligen
varit berikande att vara länkad till
fyra olika länder: Storbritannien,

Sverige, Kongo och Madagaskar!
Som student var jag glad över
att kunna använda mitt intresse
för språk för att hjälpa människor på avlägsna platser som inte
ännu hade tillgång till Guds Ord
på sitt modersmål. Men Wycliffe
uppmuntrade mig att först skaffa
arbetslivserfarenhet…
Efter sex år som tvåspråkig sekreterare till franska advokater
i Paris och London, två år på bibelskola, ett års intensiv träning i
lingvistik, översättning och tvärkulturella studier mm vid Wycliffe-centret i England, var jag slutligen beredd att gå – utsänd av min
hemförsamling i London.
Från min tid i Paris, hade jag
många afrikanska vänner och landet Kongo-Brazzaville fanns i mitt
hjärta – jag visste att detta var det
land Gud kallat mig till. Under
samma tid förberedde Gud Andra Waldschmidt (nu Ebengue)
i Tyskland för att arbeta i Kongo
och vi blev ett team.
”Förvänta det oväntade” är ett
bra motto för missionärer! När
Andrea och jag 1994 flyttade till

Afrika blev vi placerade i KongoKinshasa (Zaire) för att under ett
år sköta bokföring på ett gästhem
för missionärer. Inte vad vi hade
förväntat oss – men det gav oss
en fantastisk möjlighet att lära oss
lingala – det kongolesiska handelsspråket.
Sedan flyttade vi till norra delen
av Kongo-Brazzaville för att arbeta med mboshi-folket. Vi lärde
oss språket, tog fram ett utkast till

en läs- och skrivmanual och började träna en ung man till översättare. Han hade precis gjort en
första översättning av berättelsen
om Abraham, när inbördeskriget
bröt ut 1997 och vi måste lämna
landet.
Under 18 månader bodde vi i
Kamerun, och där gav Gud oss två
mboshi-talande studenter, som
hjälpte oss med lexikon och lingvistiska analyser. Vi fick också erfa-
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renhet av workshops, både inom
lingvistik och översättning, viket
var till stor hjälp senare i Kongo…
1999 var Kongo tillräckligt stabilt för att vi skulle kunna återvända – men inte för familjer. Detta
gjorde oss underbemannade och
vi var tvungna att flytta till huvudstaden Brazzaville för att få hjälp
med administration och att driva
projekt. Ett lexikon på mboshi
trycktes och ett evangelium några
år senare, men det var svårt att på
avstånd engagera mboshi-folket
för arbetet. Under tiden började
jag stödja teke-folket med bibelöversättning och läsundervisning.
2003 gifte sig Andrea med en
man från mboshi och jag mötte
Mamy som besökte Kongo för att
undersöka möjligheten för Svenska Missionsförbundet att sända
ut honom som missionär dit. Som
ung lämnade Mamy Madagaskar
för att studera teologi i Frankrike
och senare i Sverige, där han blev

Bibelöversättare i arbete med Teke-språket
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Folke Wendefors i Centrumkyrkan

”Att hela tiden involvera
församlingen är så viktigt”

Armel Bosso

Mamy (fyra från höger) tillsammans med examensstudenter och personal.

pastor. Han hade också arbetat i
Kongo före inbördeskriget.
Mamy och jag gifte oss 2004
och bodde i Sverige ett år, då
Mamy avslutade sina studier och
blev teologie doktor. Jag, Ruth,
fick nu möjlighet att lära mig lite
svenska och lära känna församlingen i Gislaved där Mamy arbetat och som varit utsändande
för honom. Församlingen beslöt
senare att även stödja mig och det
har varit en stor uppmuntran för
oss båda. Några år senare gick tre
frikyrkor samman och blev Gislaveds Frikyrkoförsamling.
År 2005 återvände vi till Brazzaville och Mamy har sedan dess
haft olika funktioner vid den teologiska fakulteten, som utbildar
kongolesiska pastorer. Senare blev
den en del av det protestantiska
universitetet i staden. Mamy älskar att undervisa i Gamla testamentet och hebreiska, liksom att
vara del i ledarskapsutbildningen i
den fransktalande delen av Afrika.
Själv har jag från Brazzaville
fortsatt att arbeta med tekefolket:
En pastor började en översättning
till sw teke och behövde hjälp med
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dataprogrammet och med den
exegetiska kontrollen. Några delar
av Bibeln översattes till plateaux
teke för många år sedan och det
behövdes läsundervisning för att
man skulle kunna läsa bibelordet.
I ett tredje språk i teke-familjen,
ngangulu, hade en grupp av gamla
män kämpat med att översätta
Bibeln och behövde hjälp med sitt
alfabet. Jag har arbetat med dessa
kollegor för att utveckla alfabet,
grammatik och ordböcker, samt
att ta fram material för läsundervisning.
Det var en fantastisk uppmuntran att sw teke och ngangulu av
fem språk utvaldes för att ingå i
ett projekt för att översätta berättelser ur Gamla testamentet under två år med start 2014. Vi har
arbetat med översättarna för att
göra häften med bibelberättelser
men också inspelade på mp3 och
video, vilka nu når ut till de olika
språkområdena.
En ivrig/entusiastisk ung man,
Armel Bosso, är en av nganguluöversättarna. Jag är så glad att
han nu får fortsatt träning för
översättningsarbetet och att han

också kommer att kunna vara
rådgivare till plateaux teke inom
kort. Under vår vistelse i Sverige
fortsätter jag att vara hans mentor samtidigt som jag arbetar på
en master i afrikanska språk, och
Mamy tjänstgör som pastor i vår
kyrka.
Att träna och utrusta troende
kongoleser kommer att fortsätta
vara vårt uppdrag när vi senare i
år återvänder till Kongo. Jag har
sett två Nya testamenten invigas
under mina 22 år i landet, men
åtminstone 20 språk väntar fortfarande på en översättning. Arbetet går långsamt, men ett antal
kongoleser antar nu utmaningen
att översätta Bibeln och hjälper
så sin omgivning att påverkas av
Guds ord. Det är ett privilegium
att vara en del i detta.
”Må Gud vara nådig mot oss
och välsigna oss, må han låta
sitt ansikte lysa över oss. Då ska
din väg bli känd på jorden, din
frälsning bland alla hednafolk”
(Ps.67:1)
Ruth Raharimanantsoa

Gislaveds
frikyrkoförsamling
(Centrumkyrkan) är en relativt
ny församling. Den bildades genom ett samgående mellan Gislaveds Alliansförsamling, Pingstförsamlingen i Gislaved och
Missionsförsamlingen i Gislaved i
september 2009.
Församlingen har vind i seglen inte minst med tanke på alla nysvenskar som bosatt sig i bygden.
Det finns också ett mångårigt
engagemang för insatser utanför
vårt land. Församlingens internationella råd arbetar med dessa
frågor och det rådet är Folke Wendefors sammankallande.
– Även om vi satsar lokalt för
dem som kommer till oss, vill vi
också satsa i utlandet. Vi har en
budgetpost för stipendier till ungdomar eller aktiva pensionärer
som vill göra en insats. Då Gislaved inte är en större studieort tappar vi tyvärr rätt tidigt kontakten
med de egna ungdomarna, som
flyttar till studieorter som t ex
Växjö, Jönköping eller Göteborg.
– Men vi gör vad vi kan för att
inpirera och här är det är en fördel
att vi består av flera samfund som
grund. Genom Alliansmisionen är
vi engagerade i Pakistan. Genom
f d missionsförsamlingen ligger
Kongo och paret Ruth och Mamy
oss varmt om hjärtat.
Förhoppningsvis är vi redan i
år på väg in i ett PMU-projekt i

Mamy och Ruth i samtal med Folke Wendefors.

Burma, vilket förbereds av vårt internationella råd.
Mamy som nu är rektor på
bibelskolan i Kongo är känd i
bygden, då han tidigare var missionsförsamlingens pastor. Under
hemmaperiod hjälper Mamy till
på olika sätt i församlingen.
– Idag när man i samhället överlag är tilltalad av korta insatser,
kan det upplevas lite utmanande
att tänka långsiktigt. Att involvera
församlingen är därför viktigt för
att man ska känna delaktighet.
Även om Ruth och Mamy på ett
sätt är utsända centralt, känner
vi att de är våra misionärer. Den
återkommande rapporteringen

från dem bidrar också till närhet
och engagemang.
Även om Folke vet att alla de

tre tidigare församlingarna har
starka rötter kopplade till mission
behöver utmaningarna förnyas
med jämna mellanrum.
– Vi är inne i en process av att se
över kostnadsbilden där vi söker
balans mellan utgifter och intäkter. Vi i det internationella rådet
ser engagemanget kring mission
som en kärnfråga, vilket även är
styrelsens intention och tillsammans ser vi en framtid där denna
hållning får genomsyra hela församlingen.
Folk&Språk • Mars 2017
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Barn gillar serietidningar
På en kristen samling i en by i
Sydostasien delade man ut bibeldelar på det lokala språket. Det
senaste bidraget till bibelhäftena
var ett blått litet häfte med Ruts
bok. Många unga och gamla tog
med glädje emot böckerna på sitt
eget språk. Speciellt barnen var
ivriga att få serietidningar om Jesu
liv.
Pastor Jeremia berättar att han
var mycket glad för att man läste
julevangeliet på det översatta Nya
testamentet och att allt bibelmaterial han hade tagit med gick åt.
Folk & Språks medarbetare
Susanne Valkama säger att det
värmde deras hjärtan att se bilder
av barn som är helt uppslukade av
att läsa serietidningarna om Jesu

Översättningar i Papua Nya Guinea
– möter både utmaningar och glädje

liv. Ibland frågar vi oss, om det
översatta bibelmaterialet används.

Då är det uppmuntrande att få sådana här glada besked.

FAMILJEBIBELN ÅTERUPPSTÅR!

Svenska Folkbibeln 2015

Storstilt praktutgåva av Nya testamentet och Psaltaren med klassiska illustrationer

med illustratioNer av

Praktutgåva med silversnitt på mörkblå pärm
Full A4-storlek och endast 29 mm tjock
Lättläst 14 punkters text (se textprov nedan)
Fyra insättsblad med plats för din familjekrönika
118 klassiska illustrationer av Gustave Doré
Modern och ordagrann bibeltext från Folkbibeln 2015

Nya testameNtet och PsaltareN

•
•
•
•
•
•

och

Gustave doré

med illustratioNer av

Gustave doré

Folk & Språk är beroende av enskilda människors
givande för att kunna fortsätta vårt arbete.

1

us
Lasar
uppväcker
ngsten”Lasarus, kom ut!”
Jesus
fiskfåhög
röst:
Den stora
..
som ni fick nyss.”
ropade han med

Uppståndel

Hiskia till Manasse, Manasse till
Amon, Amon till Josia, 11och Josia till
Jekonja och hans bröder vid den tid
då folket fördes bort till Babylon.
12
Efter bortförandet till Babylon
blev Jekonja far till www.gloriaforlag.se
Shealtiel, Sheal
www.xpmedia.org
13
tiel till Serubbabel, Serubbabel till
Abihud, Abihud till Eljakim, Eljakim
till Asur, 14Asur till Sadok, Sadok till
Jakim, Jakim till Elihud, 15Elihud till
10

man fick sitta utanför och lyssna
genom de öppna fönstren.
Precis som hos dedua, tar
många folkgrupper emot Bibeln
med glädje. Men andra folk, som
har haft Nya testamentet på sitt
modersmål i många år, visar inget
intresse för det. Låt oss be för dessa
människor att deras längtan väcks
efter att höra och läsa Guds Ord
och att deras liv under detta år får
förvandlas genom evangeliet.

Månadsgivare!

PsaltareN

210x297 mm | 576 sid (118 bildsidor) | ca pris 329 kr

Jesu släkttavla
1
Detta är berättelsen om Jesus Kris
tus, Davids son, Abrahams son.
2
Abraham blev far till Isak, Isak till
Jakob, och Jakob till Juda och hans
bröder. 3Juda blev far till Peres och
Sera genom Tamar, Peres till Hes
ron, Hesron till Ram, 4Ram till Am
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minadab, Amminadab till Nahshon,
Nahshon till Salmon. 5Salmon blev far

kraft och uthållighet under svårigheterna.
En höjdpunkt under dagen var
att höra vittnesbörd från deduafolket, som invigde sin Deduabibel, tidigare under hösten. När det
nyligen hölls en bibelkurs, var folket så angelägna att vara med att
de vandrade i timmar över bergen
för att få studera Guds Ord. När
de äntligen kom fram var lokalen
fylld till bristningsgränsen och

Nya testameNtet

Matteusevangeliet

• Låt nya generationer få upptäcka Familjebibeln
• Perfekt gåva till nygifta och konstintresserade
• Kommer ut i början av december

I Papua Nya Guinea samlades, på
den internationella bibeldagen
i november, översättare och andra medarbetare för att fira de
bibeldelar som invigts under det
senaste året: ytterligare fem språk
har nu hela Nya testamentet; bibeldelar har tryckts på 14 språk
och bibelberättelser har spelats
in på film och som ljudfiler på 13
språk.
Glädjen var stor över de nya
översättningarna, men man bad
också för de översättningar som
pågår. Man vet att under arbetets
gång kommer teamen att möta
många svårigheter och problem.
När översättarna i uramspråket
skulle komma till sin bibelinvigning, kunde helikoptern inte
landa på grund av stamstrider;
i andra språk försenades allt på
grund av det myckna regnandet;
när minibiblar skulle distribueras
till öarna, var den bokade båten
inte tillgänglig. Men genom allt
har Gud varit trofast och gett

detta,
e i bindlar.
hit av fisken
sagttill
hadesade
dem: ”Bär
händer inlindad
När hanJesus
fötter och
ut, med (Johannes
21:10)
Då kom den döde
(Johannes 11:4344)

sen
”Jag vet att ni söker
Jesus, den korsfäst
han har uppståt
e. Han är inte här,
t som han har sagt!
Kom och se platsen
där han
(Matteus 28:56)

låg.”

Vi vill därför uppmuntra dig som delar vår vision
att bli en månadsgivare.
Skicka e-post till: info@folk.se
eller ring 08–385530 för att få autogiroblanketten.
Du kan också ladda ner den på: www.folk.se.
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Ett nytt sätt att tänka

översättning

Vetenskapen om ord och vad de
betyder kallas för semantik. Ord
får sin betydelse framför allt genom hur de används, och detta är
ständigt i förändring.
Ordet ”konsult” får oss lätt att
tänka på företagsvärlden. Där är
konsulten någon som kommer in
utifrån. Han är vanligtvis inte anställd av företaget, utan har hyrts
in för att förbättra effektiviteten
eller ta bort s.k. flaskhalsar i produktionen.
När vi pratar om en konsult för
bibelöversättning, handlar det om
något helt annat. Denna konsult
kommer till ett översättningsprojekt för att gå igenom en eller flera

Barn läser böcker på nyungwe.
8 Folk&Språk • Mars 2017

böcker av Bibeln. Detta gör han
genom att jämföra provöversättningen med originaltexten. Ofta
talar inte konsulten det språk han
ska kontrollera. Då måste han ha
det vi kallar en ”tillbakaöversättning”. Det innebär att texten översätts så ordagrant som möjligt till
ett språk som konsulten förstår.
Konsulten jämför alltså vad den
”tillbakaöversatta” texten säger
med vad originaltexten säger. Sedan ställer han frågor som har till
syfte att den översatta texten ska
komma närmare originaltexten.
Målet för konsulten är att godkänna dessa böcker, så att de kan
tryckas.

Men konsulten gör mycket
mer än så. Han kontrollerar att
översättarna följer alla procedurer som gäller i deras arbete. Det
kan gälla att de har skrivit namnen i Bibeln konsekvent, sparat
den översatta texten på rätt sätt,
följt regler för språkets ortografi
(rätt sätt att skriva språket), testat
texten bland de som talar språket
och väldigt mycket annat.
Av detta förstår vi att en konsult måste ha en bred kompetens. Självklart måste han kunna
bibelgrekiskan, men han måste
också kunna en del om datorer
och om det språk han kontrollerar texten på. Svårare att förstå är

Mikael Bister med översättarteam.

att han behöver vara mycket bra
på att förstå människor. Konsultationen kan bara bli framgångsrik
om konsulten kan få hela teamet
att samarbeta med honom. Han
måste få teamet att förstå att hans
syfte inte är att kritisera teamet,
utan att hjälpa dem. Framför allt
måste han kommunicera att han
behöver hela teamets hjälp för att
texten ska bli så bra som möjligt.
Ett av de största problemen i
Wycliffes arbete är att vi har alldeles för få konsulter. Vanligtvis
har konsulter först jobbat med en
översättning under ca 20 år, sedan
gått kurser och blivit coachade av
en annan konsult. Det tar lång tid
att utbilda konsulter på det sättet. Problemet är ännu större i de
länder där konsulten måste kunna
jobba på ett annat språk än engel-

ska. Detta är helt klart flaskhalsen
i översättningsarbetet.
Jag, Mikael Bister, skulle vilja
bli en del av lösningen på detta
problem. Jag har arbetat med
översättning till språket nyungwe
i Mocambique i nästan 20 år. I
slutet av 2018 kommer Nya Testamentet samt 1 och 2 Mosebok att
invigas i Tête, Mocambique, och
jag kan gå vidare till nya uppgifter.
Jag skulle kunna jobba som
konsult för 6 olika språk istället
för att bara jobba med ett språk.
Jag har nästan 20 års erfarenhet
av att jobba med mocambikaner
på portugisiska och skulle kunna
stödja både pågående översättningar i Mocambique och framtida översättningar i Angola, med
sina 40 språk. I båda dessa länder
måste konsulterna kunna jobba

på portugisiska. Det som behövs
för att detta ska bli verklighet är
att jag måste ha underhållande
församlingar; det fungerar på
samma sätt för konsulter som
vanliga missionärer i detta hänseende. Naturligtvis kan individuella
gåvogivare också medverka här,
men de kan inte helt ersätta underhållande församlingar.
Vill du eller din församling
ha mera information om hur
ni kan stödja mig som konsult, kontakta Folk&Språk:
tel. 08-38 55 30
eller via email: info@folk.se

Hälsningar Mikael Bister

Folk&Språk • Mars 2017
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En längtan efter mera

Betald annonsplats!

SKAPELSEN - Bibeln som mangaserie!
Nu är den här! Nästa häfte i den älskade serien av Bibelns berättelser tecknade i fräsch och uttrycksfull mangastil: Skapelsen - en mangaberättelse!
Kärleksfullt tecknad av troende japanska mangatecknare, spridd över hela världen på 20 språk och i miljoner exemplar.
Perfekt för konfirmander, ungdomar och grundskola. Fina mängdrabatter för evangelisation!

SKAPELSEN en mangaberättelse
48 sid

Guds kosmiska kraft
skapar en värld i harmoni
med djur och natur men både änglar och
människor gör uppror!
Ondskan sprider sig,
men Gud sätter in sin
räddningsplan och låter
sin tjänare Noa bygga en
jättelik ark...
Perfekt för ungdomar och
barngrupper!

30 kr
25 ex: 15 kr/st
200 ex: 8 kr/st
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Missa inte de andra mangaberättelserna - direkt ur Bibeln, rakt in i hjärtat!
Gå in på www.gloriaforlag.se och läs mer.

Under ett par vintermånader besökte Christina Thornell Senegal
och bland annat paloorföreningen. Christina har varit Folk&Språks
lingvistikkonsult i projektet och
deltog nu i den avslutande kulturdagen som paloor anordnade.
Många statliga myndigheter
som sysslar med språk deltog, en
minister höll tal, även politiker
fanns med. Senegals TV gjorde inspelningar och journalister skrev
artiklar, bl. a. för den statliga dagstidningen. Många tal hölls och
varvades med sånger och traditionella danser. Myndigheterna var
mycket imponerade av projektresultaten och av folkets vision för
språket, då det inte är vanligt att
språkföreningar fortsätter att producera material efter att språket
kodifierats. Paloor har nämligen
bland annat tryckt både ordbok
och grammatik.
Under kulturdagen hölls också
fyra seminarier med aktuella ämnen: den sociolingvistiska situationen hos paloor; alfabetisering och
flerspråkighet; kvinnligt ledarskap, samt mänskliga rättigheter.
Kulturdagen blev en fin avslutning på projektet, men samtidigt
ett avstamp för en ny etapp. ”Avslutningsdagen är verkligen ett
tacksägelseämne – men också ett
böneämne: att folkgruppen får en
längtan efter att lära känna Jesus,”
avslutar Christina.
I detta projekt har Pingstförsamlingen i Lund varit delfinansiär.
Fakta: Paloor är ett av Senegals
38 språk och har 22 000 talare.

Projekt:

Paloor i Senegal

Marie i språkteamet visar de nypublicerade ordlistan
och grammatiken
som lanserades.

Bankgiro 900-7287 ”Projekt”
eller med Swish nr: 123 900 7287

Bakre raden fr vänster: Mamadou Diouf (projektsamordnare), Abdoulaye
Diouf (kassör o bokförare), Ibrahima Ciss (ordföranden i den lokala föreningen
Association des Paloor pour le Développement).
Främre raden fr vänster: Christina Thornell (lingvistkonsult), Fatou Diouf
(teammedlem) och Marie Diouf (teammedlem).
OBS! Diouf är ett jättevanligt efternamn bland paloor. Det innebär för den
skull inte att alla är släkt.
Folk&Språk • Mars 2017
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Jag vill försöka vara som Josua...
S. Kaserng. 14 B,

Testamente
Ett testamente är en skriftlig handling som uttrycker en människas sista vilja för sin kvarlåtenskap. För den som vill finns
möjlighet att skriva sitt testamente så att ekonomiska medel
tillfaller Folk & Språk.
Att formulera ett testamente är vanligtvis enkelt och det finns
goda möjligheter att utforma det efter önskemål.
Folk & Språk har en broschyr med råd för hur ett testamente
bör skrivas.
Skicka e-post till: info@folk.se eller
ring 08-385530 så skickar vi broschyren!

Bli medlem...
Du som är intresserad av Folk&Språks verksamhet kan bli medlem i
Folk&Språk. Skicka då e-post till info@folk.se med dina kontaktuppgifter. Medlemsavgiften är 250 kronor per år.
Som medlem bidrar du till att förverkliga Folk&Språk och Wycliffes vision om att Bibeln ska bli översatt till alla språk. Du får också vår tidning
fyra gånger per år, samt har rösträtt vid vårt årsmöte.
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I 4 Mosebok instruerar Herren
Mose att sända ledare att bespeja
Kanaans land, det land som Han
gett till Israels folk genom ett
löfte. Historien utvecklar sig till en
riktig rysare. Mose utser tolv män;
en ledare från varje stam. Mose tar
Hosea från Efraims stam åt sidan
och ger honom ett nytt namn, Josua. Från ett namn som betydde
’frälsning’ har han nu ett namn
som betyder ’Herren är frälsning’!
Vilken enorm skillnad det gör
att ha Herren med i frälsningsuppdraget. De tolv sänds iväg att
utvärdera landet, undersöka hur
läget såg ut. Idag kallar vi det research, efterforskning. (En förberedelse inför själva intåget i landet, en omvärldsanalys.)
De tolv såg samma saker; samma
folkslag, samma mjölk och honung. Under 40 dagar undersöker
man landet. Till detta behövdes
resurser av olika slag, mänskliga
såväl som lekamliga. Väl tillbaka
bland sina egna gav de en lägesrapport. Resultatet är intressant:
Kaleb säger: ” vi drar ut på en
gång” och Josua är också med. De

andra tio är mer försiktiga och ser
fler problem än möjligheter. Folket blir hysteriskt av fruktan och
ropar, skriker och gråter. Vilket
scenario! De önskar sig tillbaka till
öknen och Egypten! Allt är bättre
än det som ligger framför dem.
Vi vet hur det gick: en tänkt ökenfärd på 40 dagar förvandlas till en
40-årig sådan.
Missionärer och missionsorganisationer är ofta som spejarna, vi
blir sända av Herren att bespeja
platser och områden för att i enlighet med Herrens löften ’inta’
dessa. När vi ser alla svårigheter;
”jättar” i landet och resursbrist
finns en frestelse att slå sig till ro
eller se sig tillbaka med längtan i
blicken. Under 2016 har jag haft
förmånen att få ’bespeja’ några
platser i världen med behov av bibelöversättning.
Jag vill försöka vara som Josua - se
möjligheterna, inte i tro på mig
själv eller andra människor, men
i tro på Herren, Frälsaren. Han är
fortfarande mäktig att frälsa människor, förändra familjer och tända hopp och ljus på mörka platser.

Jag har på olika håll mött bibelöversättare som utryckt frustration
över att deras ekonomiska resurser har sinat eller helt torkat ut. Så
under detta år har vi antagit utmaningen att börja delfinansiera
10 bibelöversättningsprojekt som
idag befinner sig i denna situation.
Nu är jag tillbaka från ”bespejarresorna” och presenterar lite av
utvärderingen för dig som läser
detta. Vi har inte dessa resurser
själva utan vi behöver att du ställer dig tillsammans med oss i förbön och givande.
Vi kommer under våren publicera
mer information om de olika projekten på vår hemsida www.folk.
se och informera löpande via ebrev hur det utvecklar sig. Vi har
idag ett startkapital på ca 10,000
kr per projekt men behoven är givetvis mycket större än så.
Jag tror att du vill vara med på
den här resan att ge de bibellösa
folken en Bibel!

Mats-Jan Söderberg
m. medarbetare

Folk&Språk på Facebook
Gå in på vår Facebooksida och gilla Folk&Språk så får du
fortlöpande information om vad som är på gång!
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Folk&Språk – Wycliffe arbetar
med bibel
översättning, språk
forskning, litteraturproduktion,
läsundervisning, högre utbildning,
katastrofhjälp och socialt arbete.
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Folk & Språk vill framföra vårt varma TACK
till alla er som köpte våra julklappar!
Genom era gåvor kommer
många fler att kunna lyssna
till Guds Ord på ramoaaina
genom ljudbibeln och vi kan
fortsätta att öka läskunnigheten genom våra läsklasser
i Västafrika.
Vi önskar dig Guds
välsignelse och glädje!

Läsklass i Västafrika.

Ramoaaina-översättaren Training Midian visar en ljudbibel för
barnbarnet Ellen.
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