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Carina Jahani

”Både teamet
och jag känner
att vi är med om
något som är
större än vi själva”

Engage-återigen så bra!

Tchad i fokus
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Carina Jahani

Både teamet och jag
känner att vi är med om
något som är större än vi själva

– Mitt intresse för persiska fortsatte, jag åkte tillbaka och läste persiska
på universitetet i Teheran 1979, berättar Carina Jahani
Det är lätt att en kallelse till
tjänst för Gud i unga år inte
blir som man själv tänkt att det
skulle bli. Besvikelse på sig själv
eller på Gud är en möjlig konsekvens. En annan är att man
håller fast och finner att det
öppnas en annan väg. Som för
Carina Jahani i Uppsala.
Med en uppväxt i en kristen familj
blev det naturligt att döpa sig som
åttaåring. Efter lite funderingar i
tonåren fattade hon som 18-åring
ett mer definitivt beslut att följa
Jesus. Redan året efter anmälde
hon sig till Wycliffe Bibelöversättares sommarkurs i England.
– Jag kände mig kallad... att Gud
behövde mig. När jag var barn gillade jag äventyr, jag minns att jag
i mina lekar kunde ha rollen som
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missionär i Afrika. Sakta men säkert har jag insett att det är jag
som behöver Gud.
Carina blev fascinerad av landet Iran och dess språk. Året efter
sommarkursen åkte hon ut med
organisationen OM till Iran, följt
av en tid i ett grannland.
– Mitt intresse för persiska fortsatte. Mot bättre vetande åkte jag
tillbaka och läste persiska på universitetet i Teheran 1979, strax efter den iranska revolutionen. Sen
började kriget mellan Iran och
Irak, då insåg till och med jag att
det var ohållbart att stanna.
Hon fortsatte studierna i persiska på Uppsala universitet. I
Uppsala träffade hon sin blivande
man, eller rättare sagt, hon träffade först hans bror i en kristen

församling i Teheran och han berättade om sin bror i Sverige.
– När jag kom till Sverige träffades vi och tycke uppstod.
Carinas make Roubik tillhör en
kristen minoritet, armenierna, och
han kom till Sverige som 21-åring
för att studera. Roubik och Carina
gifte sig 1981 och planen på någon form av bibelöversättning fick
vänta.
– Vi ville vara öppna för Guds
ledning som just då innebar fortsatta studier parallellt med att vi
bildade familj.
På 1990-talet hittade en hel del
iranier med muslimsk bakgrund
en ny kristen tro och identitet i
Sverige. Carina och Roubik började engagera sig i församlingsplantering.

Carina Jahani och teamet samlade för en avstämning kring översättningsarbetet.

– Det som händer är fascinerande. Före revolutionen gick det
att räkna de kristna med muslimsk bakgrund i Iran till någonstans kring 200-300 personer. Idag
är det svårt att överblicka, men vi
talar om miljoner underjordiska
kristna inne i Iran och tusentals
kristna iranier i de olika länder dit
de tog sin tillflykt efter den islamiska revolutionen.
Efter några år av intensivt arbete och resor till olika platser i
Sverige insåg Roubik och Carina
att integration är viktigt.
– Den andra generationen nysvenskar, barnen till dem som
kom på 1980-talet, går ofta förlorade i församlingar med verksamhet enbart på persiska eftersom
de blir inlemmade i det svenska
samhället och behöver komma in
i den barn-, ungdoms- och lägerverksamhet som finns i de etablerade församlingarna.

Samtidigt fanns intresset för bibelöversättning kvar. Carina hade
det i åtanke när hon valde inriktning för sina fortsatta studier. Under sin tid i Västasien hade hon
hört talas om ett språk – magend
– som det inte fanns så mycket
akademiskt intresse för.
– Jag tänkte att om det inte
finns så många som jobbar med
det språket så kanske att det ändå
är jag som ska närma mig det.
Carina skrev sin doktorsavhandling och fortsatte forska,
men möjligheten för att arbeta
med bibelöversättning verkade
inte öppna sig. Ett annat team
arbetade då med översättningen
av Nya Testamentet till en specifik dialekt av magend. Tyvärr visade det sig att denna version var
svår att förstå utanför den stad
där översättarna arbetade, så det
fanns alltså ett behov av ytterligare en översättning.

På märkliga sätt knöts kontakter i Sverige och utlandet och ett
team kunde påbörja en ny översättning 2010. Alltsedan dess
har man arbetat med uppdraget
att översätta Guds ord till detta
språk. I dagsläget är Evangelierna
och Apostlagärningarna samt
några av breven i Nya Testamentet översatta och klara.
– Vi får se vad vi slutligen väljer att översätta. Hela Nya Testamentet är definitivt ett mål men
det finns en förkärlek för poesi i
kulturen så därför är böcker som
Psaltaren, Ordspråksboken och
Predikaren extra intressanta.
De flesta team-medlemmarna
finns numera i Sverige. Ett dilemma som Carina återkommer till är
de svenska myndigheternas kalla
hållning till familjeåterförening.
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Carina Jahani

Flera i teamet har sina anhöriga i
utlandet. De måste nästan ha två
heltidsarbeten för att komma upp
i inkomster som gör det möjligt
att ta hit familjen.
– Det kostar på. Koncentrationen, tempot och glädjen prövas
hos oss alla.
Mitt i allt detta leder Carina
hängivna medarbetare. Vi-känslan
är stark och hon är tacksam för att
det finns en självständighet och
ett driv hos alla involverade.
– Både teamet och jag känner
nog att vi är med om något som
är större än vi själva.
När Carina berättar om varför
det finns en längtan att förmedla
Bibelns budskap till just denna
folkgrupp och på deras språk, som
lågt räknat handlar om 10 miljoner människor, saknar hon inte
argument.
– Ett språk kan snabbt försvinna. Det behövs bara att ett par
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generationer slutar prata det med
sina barn och istället väljer att tala
något av nationalspråken i området för att det ska ske.
Det finns ingen etablerad skolundervisning på magendspråket.
I skolorna sker undervisningen på
nationalspråket.
– Kanske är det lättare att förstå vad jag menar om vi tittar på
vad som hände samerna i Sverige.
Likheten är träffande. De fick inte
prata samiska i svenska skolan.
Följden blev att de flesta samer
tappade sitt språk, eller hur?
– Precis på samma sätt som det
har skapat ett stort sår i samernas
hjärtan, känner magendfolket en
smärta över att inte vara accepterade som de är. Samerna tvingades förneka sin identitet, lägga av
sina kläder, förneka sitt språk och
bli ”svenskar” för att bli accepterade i samhället.
Den grupp vi betjänar vill en-

ligt Carina inte bli något annat än
det de redan är. De vill behålla sin
identitet där språket är en viktig
del. Men de vet inte hur de skall
kunna göra det. Vi vill både ge
dem Guds levande Ord och verktyg att behålla och utveckla sitt
språk.
Carina upplever ett starkt stöd
från Folk&Språk.
– De gör allt för att backa upp
mig och teamet. Och det behövs
verkligen, för många av medarbetarna kämpar på olika sätt. Flera
har fått negativa svar på asylansökningar, andra väntar på svar
angående sina familjer, och ytterligare andra brottas med andra
problem. Det ligger inte för mig
att oroa mig, jag blir snarare irriterad och arg och försöker agera på
olika sätt. Dessutom är jag tacksam för min goda sömn, det skulle annars finnas många orsaker
till att ligga sömnlös och grubbla
över ett och annat.
Som en avrundning i vårt samtal påminner Carina om ett löfte i
Uppenbarelseboken.
– Gud har lovat att det ska finnas människor från alla folk och
språk, stammar och nationer i
den skara som lovsjunger inför
tronen. Även om vi inte ser det
fullt ut just nu bland magendfolket vet vi att Gud håller vad han
har lovat. Och ser vi 40 år tillbaka
i tiden fanns det knappast några
kristna bland iranierna. Nu är det
säkert flera miljoner! Och vem
kunde tro att tusentals afghaner
skulle bli kristna?
Vi lever i en spännande tid, helt
klart, avslutar Carina.

Anders Hällzon

Tillsammans med samarbetspartners över hela världen
vill vi se Bibelöversättning påbörjad innan 2025
i varje språk som behöver det!

Bättre samarbete ger bättre statistik!
Läs mer: http://www.wycliffe.net/en/statistics
Nya Bibelöversättningar påbörjas
i en takt som aldrig förut i historien. Allt fler översättningar blir
klara. Hur kan då översättningsbehoven plötsligt öka? Ny statistik visar nämligen att flera hundra
språk tillkommit de sista tre åren.
I Vision 2025 står det att vi ”tillsammans med samarbetspartners
över hela världen vill se Bibelöversättning påbörjad innan 2025
i varje språk som behöver det.”
Det är just genom samarbete som
vi i november kan presentera den
mest tillförlitliga Bibelöversättningsstatistiken någonsin.
Wycliffe Global Alliance, där
Folk&Språk ingår, har i många år
arbetat med att kartlägga och
presentera behoven av Bibelöversättning. Det som är glädjande är
att allt fler delar visionen att göra
Bibeln tillgänglig för alla och att

samla in relevant information.
Genom att dela information med
varandra och göra gemensamma
undersökningar har statistiken
förbättrats. I och med att den
tekniska utvecklingen har gått
framåt, kan den enorma mängd
data som samlas in bearbetas och
analyseras, så att den blir mer användbar.
Historiskt sett var det ofta personer utifrån som försökte avgöra
om det fanns ett behov av översättning. Numera är det i högre
utsträckning
språkgrupperna
själva, med sin förståelse för den
lokala situationen och relationen
mellan språkets olika dialekter,
som gör den bedömningen. Det
ger också mer korrekta resultat.
Några andra faktorer som bidragit till att vi ser en ökning av
antal språk är att man identifie-

rat fler teckenspråk (sammanlagt
368) som behöver översättningar.
Dessutom finns det språk där det
behövs ”orala” översättningar; en
Bibel som från början översätts i
en muntlig form och som man kan
lyssna på. Man har också identifierat 399 språk som togs bort från
behovslistan därför att översättning påbörjades eller precis skulle
börja, men aldrig fullföljdes.
Vi är alltså inte nedslagna för att
översättningsbehoven tycks ha
ökat. Gud, som räknar varje hår på
vårt huvud, kände redan till dessa
språkgrupper. I Hans statistik finns
varje människa med. Nu när vi har
en bättre bild av läget, fortsätter
vi mot målet med ännu större beslutsamhet för att var och en ska
få höra om Jesus på det språk som
de förstår bäst.
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Tillbakablick och vision
för framtiden
När Gud talade till Mose om
livsuppgiften, startar Mose en
förhandling. Dialogen böljar fram
och tillbaka. I ljusskenet vid den
brinnande busken presenterar
Mose det ena argumentet efter
det andra för sin egen olämplighet att anta uppdraget att befria
folket. Det sista argumentet för
att slippa undan uppgiften är att
han inte behärskade språket: ”jag
har inte ordet i min makt. Det har
jag aldrig haft, inte heller sedan
du talat till mig”. En förståelse av
språksvårigheterna är att Mose
helt enkelt inte talade hebréernas
språk
Den kursen ingick inte i prinsträningen vid Faraos hov. Där och
då tog Guds tålamod slut. I vreden
pekar Gud på den självklara lösningen. ”Du har ju din bror Aron,
leviten”. Till skillnad från den tre år
yngre lillebrorsan, var Aron uppvuxen i en hebreisktalande miljö.
Guds lösning av problemet med
språkbarriären var lika enkel som
genial. Mose, skaffa dig en tolk!
”Lägg orden i hans mun”!
Denna enkla och självklara lösning på språkproblemet har sedan
upprepats genom hela historien.
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Dan Salomonsson
När Guds tilltal skall förmedlas
in i nya kulturer och miljöer har
tolkarna haft en helt avgörande
roll. Översättarnas kallelse att formulera orden på ett nytt språk är
själva nyckeln till att folk och länder kan befrias. Orden som Aron
fick lagda i sin mun processades
till begriplighet för slavarna som
längtade efter frihet från tegelbrukens förtryck i Egypten. Genom
Aron kunde Mose utan brytning
och talsvårigheter kommunicera
med hebréerna på deras modersmål, hjärtats språk. Långt se-

nare i den bibliska kronologin, på
pingstdagen samma år som Jesus
hade uppstått, är det ett tolkningens och begriplighetens under
som gör att människor med olika
modersmål får höra evangeliet på
sitt eget språk. Guds ord har i alla
tider behövt översättas till hjärtats språk. När man kan läsa och
höra Ordet på det egna modersmålet, öppnas vägen in i hjärtat.
Få uppdrag kan vara större än det
som Herren gav till Aron, tolken!
Dan Salomonsson
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Prova på Bi

LÄR DIG hur det går till att översätta Bibeln till okända språk. PROVA PÅ fonetik,
semantik och grammatik m.m. MÖT erfarna bibelöversättare som delar sina
erfarenheter. HÖR MER om det stora behovet av supportpersonal inom IT,
administration, ekonomi, lärare och mycket annat.
KOSTNAD 200 SEK
FRÅN Fredag 22 mars kl. 18:00
TILL Lördag 23 mars kl. 20:00

Prova på Bibelöversättning!
Den 22-23 mars 2019 inbjuder Folk & Språk till en prova-på-helg i Nässjö. Du får möta erfarna bibelöversättare som delar sina erfarenheter om hur det går till
att översätta Bibeln till nya språk. Du får också prova
på olika delar inom ämnet, t ex fonetik, semantik och
grammatik.
Kostnad för helgen är 200 kronor.
Anmälan görs via www.folk.se
där du också hittar mer information.

PLATS Missions Park
Industrigatan 44B Nässjö
(hör av dig vid behov av övernattning)

Tel: 0200 58 02 20

Välkommen till

Tel 018-13 23 23
Vi finns centralt i Uppsala mitt emot Skatteverket med bra
parkeringsplatser i närheten. Kliniken är handikappvänlig och ligger
på markplan.
Förutom allmäntandvård i lugn miljö har vi långvarig och god
erfarenhet av barntandvård och upp t.o.m. 19 år är barntandvården
kostnadsfri. Vi är en klinik som ger tandvård till hela familjen. Vi har
dessutom många års erfarenhet av att behandla tandvårdsrädda.

Vår målsättning är att ge Dig ett personligt bemötande när vi gemensamt planerar och utför Din tandvård. Vår strävan är att ge Dig en god
munhälsa förenat med god estetik.
Vi arbetar aktivt med förebyggande tandhälsa med vår legitimerade
hygienist Inger Öhlund tillsammans med våra tandläkare Michael
Nilsson-Ström, Monica Smeds och Agnes Hansson. Vi har total
munhälsa som högsta mål och därmed god ekonomi över tiden. Den
bästa tandvården är den som förebygger skador.

Tandreglering av både barn och vuxna sker på kliniken där vår
ortodontist docent Anna Andlin tar emot. Implantatbehandlingar
genomförs och kronor och broar samt fyllnadsmaterial är metallfria.
Vi var en av de första klinikerna i landet som miljöcertifierades enl.
ISO 14001.
Nya och gamla patienter är välkomna.

smile
God loves you!
my friend

Medaktiv Kliniken • Hamnesplanaden 6 ingång 41C • 753 22 Uppsala • Tel. 018-13 23 23 • Fax 018-14 23 23
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Bön för missionsarbetet
Folk&Språk arbetar för att alla människor ska
få tillgång till Bibeln på sitt eget språk. Genom
nedanstående bönevecka har du möjlighet att
vara med och be för våra medarbetare och de
bibelöversättningar och biståndsprojekt de är
engagerade i.
Tack för ditt stöd, vi är helt beroende av Guds nåd
och dina förböner.

Be
g
Måndag
u BURKINA FASO: Västkusaal,
17 000 pers., islam och etnisk religion.
Markus evangelium har översatts
och kontrollerats. Målet är att Lukas
evangelium och Romarbrevet ska
kontrolleras under 2018. Behov: 2 100
kr/mån.

Familjen Jeni och Mikael Bister

u MOÇAMBIQUE: Nyungwe, 440
000 pers. Jeni o Mikael Bister (Skövde
Pingst). Invigning av Nya testamentet,
samt 1 och 2 Mosebok planeras under 2019. Tacka för att två församlingar och enskilda givare fortsätter stödja
Bisters. Be om ytterligare understödjare inför kommande konsult- och
alfabetiseringsuppdrag i södra Afrika.
Planerad utresa under 2019.
u ETIOPIEN: Sophia (översättn.konsult) o Elias (bibellärare) Tranefeldt
(EFS). Tacka för att barnen fått under8 Folk&Språk • November 2018

visning av en svenskalärare på plats
och för teologistudenternas flit och
iver att lära sig. Be för översättarna i
västra Etiopien som Sophia arbetar
med. Situationen är mycket svår pga
etniska konflikter. Be om fortsatt god
hälsa och Guds beskydd.

Tisdag
u PAPUA NYA GUINEA: Lisbeth
Fritzell (SAM) sedan 1985. Fanamaket, 2 000 pers. Be för Lisbeth och
teamet som gör slutjusteringar innan
tryckning av Nya testamentet. Be för
medarbetaren Lorie, som nu studerar
teologi och engelska i Australien. Be
om god hälsa och beskydd i arbetet.
Det lokala missionscentret står utan
föreståndare, be att detta blir löst.
u PAPUA NYA GUINEA: Lisbeth
Fritzell. Ramoaaina, 14 000 pers. NT
2007. Sångboken på ramoaaina är klar
för tryckning.
u PAPUA NYA GUINEA: Tidigare
Årsjös. Ama, 450 pers. NT 1990. Nya
amabibeln 2010, innehåller 1 o 2 Mosebok, Jona, Rut samt reviderat NT.
Konai, 600 pers. NT invigd 2015. Be att
folket läser och förstår evangeliet.

Konai och Ama
u PAPUA NYA GUINEA: Tidigare
Lindruds. Kol, 4 000 pers. När Lukas
evangelium är översatt, ska Jesusfilmen dubbas. Be för översättaren
Alois och att folket förstår evangeliet
och tar emot Jesus.

Onsdag
u NORDMARIANERNA (USA): Carina o Jim Ellis (Pingst) på distans från
Edsbyn med sju mellankarolinska
språk. Be om Guds beskydd och vishet för Jim, Joe och Jess i arbetet. Be
för Jess som fortsätter kontrollen av
NT. Behov: 7 000 kr/mån.
u SVERIGE: Personalhandläggning
och rekrytering av nya medarbetare.
Be för de ansökande och för Annika
Ralston som handhar ansökningsprocess och förberedelse inför utresa. Be
om Guds vägledning, beskydd och
vishet. Be om församlingar som vill
stödja översättare och språkkonsulter.
Be också för Folk & Språks anställda i
Sverige, samt styrelsen.

Mirka Miscovicova
u SVERIGE: Mirka Miscovicova.
Tacka för slutförda kurser i England.
Be om styrka, visdom och Guds ledning inför framtiden. Be om understöd från församlingar och enskilda.
Gåvobehov: 3 000 kr/mån.

Torsdag

Fredag

Lördag/Söndag

u VÄSTASIEN: Magend, 10 milj talare. Översättningsteam på distans
fr Sverige. Arbetet med Barnbibeln
och Psaltaren fortsätter. En elektronisk ordbok behöver färdigställas, så
att översättningen blir begriplig även
för de andra dialekterna. Be om gott
samarbete och Guds beskydd över
varje medarbetare och deras familjer.
Behov: 7 000 kr/mån.

u KONGO: Jean-Marie Nkokolo.
Kituba (2 milj. pers). Undervisar kyrkoledare i att läsa Nya Testamentet
på kituba och att leda bibelstudier
utifrån kituba-översättningen. Behov:
3 500 kr/mån.

u SYDOSTASIEN Susanne o Kari
Valkama på distans från Finland.
Tacka för att Psaltaren kap. 50-75 är
slutgranskade. Tacka för ett lyckat
musikseminarium, där lovsånger och
bibelkörer komponerades till etnisk
musik. Be att Kari får en medarbetare
i arbetet med ordboken. Be även för
översättningsteamet. Be om beskydd
på resorna och för fortsatt spridning
av bibelordet i bokform, på mobiler
och internet. Behov: 3 500 kr/mån.

Flame

u VÄSTAFRIKA: Flame, ca 400 000
pers. Be att översättningen av Nya
testamentet kan invigas under 2019.
Översättning av Gamla testamentet
pågår. Behov 2018: 5 800 kr/mån
u TCHAD: Alfabetiseringsprojekt i 13
språk för vuxna analfabeter. Samarbete med organisationen FAPLG i Guéraregionen i centrala Tchad. Projektet
sponsras av Sida. Behov: 3 700 kr/mån.
u TOGO: Funktionell läsundervisning för vuxna analfabeter bland ifè
(182 000 pers.) och kotokoli (språk:
tem 307 000 pers.) Projektet sponsras
av Sida. Behov 2018: 9 300 kr/mån.
u KAMERUN: Alfabetiseringsprojekt för vuxna. Be för folkgrupperna
mbembe, bum, babanki, lefa, mfumte, nzime, nyjem och tuki, där läsklasser pågår med totalt 2 100 deltagare.
Projekten sponsras av Sida. Be för fred
i landet. Behov 2018: 6 300kr/språk.

Syostasien

u SYDOSTASIEN: Anna och Sven
Larsson (SAM). Språkkonsulter genom alfabetisering och jordbruks-och
hälsoarbete i översättningsprojekt i
en folkgrupp på 800 000 pers. Dialog
mellan församlingar och individer om
att leva Kristuscentrerat. Det finns få
bibelverser översatta, så det nationella
språket används. Tacka för möjligheten att dela evangeliet och visa att bibelordet hjälper i det dagliga livet. Be
att folket får längtan efter bibelordet.
Be om Guds beskydd för familjen.

u KONGO-BRAZZAVILLE: Ruth
Raharimanantsoa, lingvist (Wycliffe
Storbr) och Mamy, teolog (Gislaveds
Frikyrkoförs). Ruth hjälper översättarna med ortografiska lösningar i
teke-språket. Mamy utbildar sig till bibelöversättningskonsult och har gjort
exegetisk kontroll av Daniel, Mika,
Malaki och delar av 1 Samuelsboken
på kituba. Be för Ruth, Mamy och
medarbetarna. Tacka för de framsteg
som gjorts i bibelöversättningsprojekten i Kongo och för det lokala engagemanget.
u KENYA: Nationell översättningskonsult. Många av Nya testamentets
böcker är färdiga för konsultkontroll.
Sedan ska de tryckas och komma till
användning. En del böcker måste vänta i flera år på kontroll, eftersom det
finns för få konsulter; därför vill Folk
& Språk stödja en nationell översättningskonsult. Behov: 6 400 kr/mån.

Gunborg och David

u AFRIKA: Gunborg o David Presson
(Tullbrokyrkan). Gunborg ansvarar
för personalfrågor i de franskspråkiga
länderna och inom SIL. David arbetar
inom kommunikation och krishantering. De bor i USA, men reser ofta
till och inom Afrika. Be om Guds beskydd, vishet och uthållighet.
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Andra året med Engage

Unga människor som
visar att de bryr sig...
Den 20 oktober gick Engagekonferensen av stapeln, även detta
år i Nässjö. Arrangörer var Gå ut
mission, Folk&Språk, OM Sverige
samt lokala församlingar. Konferensen riktar sig till unga kristna
och vill lyfta missionsuppdraget
som Jesus gett oss: att gå ut och
göra människor till Jesu lärjungar.
Fokus är onådda och bibellösa
folk och syftet är att motivera, inspirera och utmana till överlåtelse
att bli involverad i mission till just
dessa grupper i världen.
Dagen inleddes med en missionsshow där mission till onådda
och bibellösa folk belystes genom
bl.a. vittnesbörd och intervjuer.
Tre överraskade och glada personer vann presentkort att användas till missionsresor med någon
av de tre arrangerande organisationerna.
Under eftermiddagen hölls ett
flertal olika streams, samlingar
med olika teman, bl. a. bibelöversättning, livet som missionär,
onådda och bibellösa folk och församlingsplantering. Vidare hölls
även i år en missiologisk konsultation med utgångspunkt i frågan
’Vem äger missionen?’ Samtalet
initierades av Annika Ralston och
Christina Thornell och deltagarna
utryckte stor entusiasm efter denna.
”Det var ett bra sätt att bemöta
frågeställningen och givande att
jobba med frågorna som berör
mission, säger Torbjörn Aronsson,
teologie doktor. Engagemanget
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från deltagarna i den här typen av
samtal med givna frågeställningar
blir väldigt stort. Jag kan rekommendera detta sätt att jobba med
teologiska frågor till både församlingar och missionsråd”, avslutar
Torbjörn.
Därefter var det dags för lovsångs- och bönekonserten ’Reach
the Nations’. Det blev en härlig
stund med bön för olika länder
och folkgrupper varvat med lovsång ledd av lovsångsgruppen
Respons.

Vid kvällsmötet Engage.Mission.Now talade undertecknad
över den blinde Bartimeus, som
fick sin syn och blev en Jesus efterföljare. Jonas Andersson, Gå ut
mission avslutade med en appell
och inbjöd till överlåtelse för Jesus
och att bli en Jesu efterföljare till
de onådda och bibellösa folken i
världen.
Mats-Jan Söderberg

”Vem äger missionen?”

Foto: Emilia Lindh
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Läsundervisning som även gett byborna bättre hälsa
– för nu kan de skriva sitt namn så de kan få sjukvård på sjukhuset!

Projekt i Tchad
Foton: Mats-Jan Söderberg

Vi besöker Tchad och vår samarbetspartner FAPLG; en sammanslutning av språkorganisationer
som grundades 2001. Idag är 18
språk representerade och det är
en effektiv och målinriktad alfabetiseringsorganisation. FAPLG
har fått pris av UNESCO för sitt
goda arbete och med det kom
ett stort stipendium som gjorde
det möjligt att köpa en välbehövlig bil, förbättra kontoret
och mycket annat.

Det är varmt i Mongo; staden
ligger i Guéraregionen i centrala
Tchad, ungefär 7,5 timmes bilresa
från huvudstaden N’Djamena.
FAPLGs kontor har ingen luftkonditionering men fläktar gör sitt
bästa för att mota bort den värsta
hettan. Under de närmaste åren
vill FAPLG också utveckla alfabet
i tre språk. Folk&Språk kanske kan
hjälpa till att finansiera detta, vilket är en av orsakerna till vårt besök. Den kapacitet som FAPLG har
behövs inte bara i denna region,

utan i hela landet.
Överintendenten för alfabetisering i regionen tittar förbi och vi
får en pratstund med honom. Han
berättar vilket viktigt arbete FALPLG gör och hur alfabetiseringsarbetet genom åren har verkat
för fred och samförstånd: nu kan
människor göra skrivna överenskommelser, förstå när deras verksamheter går med vinst, undvika
att bli lurade etc. Men han nämner också ett problem: visserligen
har Tchad obligatorisk skolgång,

Behöver du hjälp i Hemmet
eller på Företaget?
Städning - Hantverkare - Trädgårdsarbete
Uppsala - Stockholm - Mälardalen

Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig! • UPPSALA Städ • 0705-746624
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men inget bra system att övervaka
att skolplikten följs. Om ett barn
hinner fylla 9 år innan det kommer till skolan, kan de inte börja
i första klass utan förblir analfabeter. Behovet att göra något för
dessa barn är stort och han nämner t.ex. enklare yrkesutbildningar.
Jag passar också på att besöka
det lokala SIL-kontoret, som ligger
på ett område ägt av den evangeliska kyrkan tvärs över gatan.
Flera av kyrkans pastorer arbetar
med bibelöversättning till flera av
regionens språk. I ett av rummen
pågår inläsning av bibelböcker till
ett språk. Aktiviteten är stor och
inom en snar framtid kommer
flera av språken ha Nya Testamen-

tet klart att invigas. Än en gång
slås jag av hur läskunnighet verkligen är en självklar förutsättning
för bibelanvändning. FAPLG jobbar enbart med läsklasser medan
SIL och de lokala troende arbetar
med bibelöversättningar.
Sista dagen åker vi till en av
byarna där FAPLG bedriver alfabetisering. Här talas zerenkel, ett
språk med några tusen talare. Den
lokala språkkommittén tar emot
oss och bjuder på grillad get och
guava med sött te som avslutning.
Vi hör flera elever berätta hur läsklasserna hjälpt dem. En av kvinnorna vittnar om hur man även
ändrar sättet att prata med varandra när man lärt sig läsa. En ung

kille berättar med inlevelse hur
han nu förstår allt som han läser
på zerenkel och att han även kan
läsa franska. Även om han inte
förstår alla orden, kan han ändå
läsa dem. Projektets samordnare
berättar att läsundervisningen
även gett byborna bättre hälsa,
för nu kan de skriva sitt namn och
så kan de få sjukvård på sjukhuset
i staden.
Vi återvänder till Mongo för att
sedan åka mot N’Djamena och
flyget hem till Sverige. Än en gång
har jag sett hur värdefullt alfabetiseringsarbetet är.
Mats-Jan Söderberg

Bankgiro 900-7287 ”Tchad”
eller med Swish nr: 123 900 7287
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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.

Bankgiro 900-7287
Folk&Språk på Facebook
Gå in på vår Facebooksida och gilla Folk&Språk så får du
fortlöpande information om vad som är på gång!

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!

Välkomna till
Svensk klassisk massage
Sårbehandling
Fotbehandling
Ansiktsbehandling
Förbönssamtal
Helanderetreater
S. Kaserngat. 14 B • Kristianstad • 0732-046569

www.gunnelsmassage.se
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Folk&Språk – Wycliffe arbetar
med bibel
översättning, språk
forskning, litteraturproduktion,
läsundervisning, högre utbildning,
katastrofhjälp och socialt arbete.

Utrota bibellösheten
Under en oktoberhelg var det Engagekonferens i Nässjö. Den fokuserar på de onådda och bibellösa
folken i världen. Folk&Språk, Gå
Ut Mission och OM i samarbete
med de lokala församlingarna på
orten arrangerar konferensen som
riktar sig till unga kristna.
Konferensen var välbesökt med
människor som vill tjäna Herren
i missionens tjänst, väldigt uppmuntrande. Med på konferensen
hade vi också utsändande och utbildande partners; organisationer
som sänder ut missionärer på kort
eller lång tid, just till de onådda
folken i världen. Totalt var 11 organisationer representerade.
Ungefär 1 % av alla insamlade
missionsmedel används just för
onådda folk. Det innefattar även
utsändandet av missionärer. Idag
höjs röster även i Sverige att det
inte behövs skickas ut missionärer till dessa folk. Det är inte sant!
Behovet är fortfarande stort, skriande stort! Idag har ungefär 2 100
språk behov av en påbörjad bibelöversättning. Det är nya siffror
som du kan läsa om på sidan 5.
Folk&Språks syfte är att verka

för bibelöversättning till just de
bibellösa och onådda folken i världen. All vår verksamhet samverkar för att uppnå det målet. Om
vi driver läsklasser, utvecklar alfabet, gör ordböcker eller gör direkt
bibelöversättningsarbete är syftet
att utrota bibellösheten bland
världen bibellösa folk.
För att komma dit används en
mängd olika processer, strategier,
där bön är en viktig komponent.
Utan bönen stannar arbetet av,
kraften sinar och modlösheten
sätter in. Bön för de bibellösa folken är något vi kommer att lyfta
fram under 2019, då vi ser att engagemanget för detta behöver
upplivas igen och igen. Under
Engage hade vi ett inslag vi kallar
”Reach the Nations” där lovsång
varvades med bön för onådda och
bibellösa folk i världen. Det var en
stark stund av Herrens närvaro
och helighet, där vi påmindes om
behovet av lyfta upp de folk som
vandrar i andligt mörker inför
Herren.
Utsändande av nya missionärer
och medarbetare är en annan sak
som behöver lyftas fram på nytt.

” Ungefär 1 % av alla insamlade missionsmedel
används just för onådda folk. Det innefattar
även utsändandet av
missionärer...”

Den 22-23 mars nästa år kommer
vi därför att ha en helg med Provapå-Bibelöversättning i Nässjö. Där
kan du som är intresserad och vill
få inblick i hur det arbetet går till
få prova på detta under ledning
av flera av våra erfarna bibelöversättare. Läs mer och anmäl dig på
www.folk.se

Mats-Jan Söderberg
Missionsföreståndare
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Den här julen vill vi ge julklappar till några
av de mest utsatta i vår värld, analfabeter,
samt en illustrerad bibel till barn.
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Folk & Språk
Sorterargatan 11
162 50 VÄLLINGBY
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Barnbibel
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Tack för att du finns med oss i förmedlandet
av dessa julklappar!

Översättningen av
Bibeln till magendspråket pågår för fullt.
Nu kommer en barnbibel som är mycket
efterlängtad och du
kan vara med att ge
ett barn en egen Bibel
Chokkáni Pákén Ketáb
på sitt modersmål.
ﭼﮑّﺎﻧﯽ ﭘﺎﮐێﻦ ﮐﺘﺎب
Folkgruppen magend
är över 10 miljoner
och den dominerande
religionen är islam. Att nå barn med det glada budskapet om Jesus görs kanske allra bäst genom en
illustrerad Bibel på det språk de bäst förstår.
För 200 kr ger du ett barn en egen Bibel på
magendspråket.

Betala in summan på bankgiro 900-7287
eller swisha på 123 900 7287
senast den 10 december
och ange om du vill ha ett gåvobevis.
Märk gåvan med ”Barnbibel” och/eller ”Läsklass”
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Läsklass

Det finns 775 miljoner analfabeter i världen idag,
därför är vi extra glada att under 2018 ha kunnat starta läsklasser i 13 språk i Tchad. 87 % av
landets befolkning lever under fattigdomsnivån
och klimatförändringarna gör att jordbrukarna
kämpar mot oförutsägbara väderförhållanden.
Tillgången till utbildning är starkt begränsad,
vilket gör att analfabetismen breder ut sig.
För 500 kr ger du 20 elever möjlighet att lära sig
läsa och skriva under ett helt år.

Sorterargatan 11, 162 50 Vällingby
Tel 08-38 55 30 • Bankgiro 900-7287
www.folk.se • info@folk.se

