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Käre missionsvän

Tack för ditt trogna stöd till bibelöversättningsarbetet och till våra 
bibelöversättare. Ditt stöd gör det möjligt att dag efter dag, månad efter 
månad, år efter år, språk efter språk, jobba för att utrota bibellösheten i 
världen. 

2005 invigdes nya testamentet på Okaspråket i Sydostasien. Våra med 
arbetare Susanne och Kari Valkama hade då tillsammans med sina lokala 
medarbetare kämpat i nästan 20 år för att få det slutfört. 

Sedan dess har teamet fortsatt med att översätta Gamla testamentet. Häromdagen skrev Susanne till mig 
följande:

’Pastor Shalom Jeremia är på lån ifrån kyrkan i området och arbetar på heltid med att koordinera 
Okaprojektet, organiserar teamets sammankomster, konsultcheckar, ordnar testläsning i byarna, skriver 
innehållsfrågor på bibeltexten och gör anteckningar då han ser att översättningen inte följer grundtexten. Hans 
pappa var från Oka-området och därför förstår han språket ganska bra. Han har fått underhåll från Seed Co i 5 
år men dessa stipendiepengar tar slut denna månad.'

Susanne undrar om Folk&Språk har möjlighet att fortsätta stödja arbetet genom att betala Jeremias lön?
Kostnaden beröknat utifrån en lokal pastorslön är ungefär 5 900 SEK / månad.

Jag skickar frågan vidare till dig. Vill du vara med och understödja pastor Jeremia så att arbetet kan 
fortsätta utan ekonomiska problem? Vill du stödja du honom med 200 kr/mån? 

Skriv Oka på din inbetalning så förmedlar vi pengarna vidare.

Gud välsigne dig och stort tack för ditt stöd till bibelöversättning

                                                                 Tack för din gåva!

Be för: 
• om beskydd för våra medarbetare ute i världen.
• de Okatalande kristna som lever i en andligt svår miljö
• att Jesus ska bli känd bland Okatalare och komma till tro på en levande frälsare.

Mats-Jan Söderberg
Missionsföreståndare
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Pastor Jeremia och några av medarbetarna




