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FLAMEPROJEKTET

Kära Folk&Språk-vän!

Nya Testamentet på Flame som blev klart tidigare i år fortsätter att spridas bland de 
åttiotalet byarna i området där Flame-talarna bor i Togo! Landet var under lockdown från 
mars till juli vilket förstås försenade spridningen, men teamet är ivriga att få ut 
översättningen så snabbt som går och på de sätt som går. 

I vår senaste uppdatering i somras om arbetet bland folket Flame skrev vi att de under våren haft en 
invigning av sitt färdiga Nya Testamente vilket var en riktig glädjehögtid. Sedan dess så har teamet hållit på 
att göra appar med flera av de nyöversatta bibelböckerna som kan laddas ner från Google Play där man 
både kan läsa och också kommer kunna lyssna på Guds Ord. Det är glädjande att en ny version av 
programmet för att bygga Bibelappar kom precis i rätt tid när teamet behövde det för att börja bygga 
apparna. Teamet har även startat en chattgrupp där folket via sina telefoner samtalar om det de läser och 
upptäcker i sitt Nya Testamente.   

Vi tackar Gud för att Boken (som består av Nya Testamentet och 1 Mosebok) uppskattas för sitt attraktiva 
utseende och dess vackra arabiska skriftdelar. Flera muslimska ledare har berömt ankomsten av 
översättningen. Men det kan också vara svårt att offentligt lyfta fram översättningen av Guds Ord för 
muslimska ledare. Översättningsteamet önskar att vi är med och ber för de muslimska ledarna, att de ska 
vilja lyfta fram översättningen offentligt. De önskar även förbön om hälsa till teamets administratör som 
har drabbats av trötthet och högt blodtryck de senaste veckorna.

Den invigning som hölls tidigare i år var i mindre skala på grund av Corona-restriktionerna. Men folket vill 
ha och planerar för en stor invigningshögtid för det färdiga Nya Testamentet (+ 1 Mosebok) senare. Detta 
ligger varmt på de troendes hjärtan bland Flame-talarna eftersom Ordet på så sätt blir ännu mer synligt 
bland de som ännu inte känner Jesus Kristus bland befolkningen. Det är dock fortfarande väldigt osäkert 
när den kan hållas på grund av restriktionerna i landet. Be gärna för vishet kring detta. 

Västafrika

Användare: 500 000

När det gäller situationen i Togo så även om landets lockdown lyftes från augusti så är vissa 
delar av landet under fortsatt nedstängning. Det gäller de muslimska delarna eftersom det var 
ett utbrott bland just muslimer efter en stor muslimsk högtid då flera muslimska togoleser kom 
tillbaka från firandet från andra länder. Flame-området är därför påverkat av denna lockdown. 
Vårt team kan fortsätta gå och jobba på sitt kontor men med säkerhetsåtgärder samt att de 
måste vara hemma från en viss tid på kvällen. 

Teamet i Togo och vi på Folk&Språk säger ett stort tack till dig som är med och 
stöttar översättningsarbetet bland Flame-talarna både i bön och genom gåvor! 
Samtidigt som den nya Boken nu sprids så fortsätter teamet med att översätta 
delar av Gamla Testamentet.

Bibelöversättning: NT 2020, 
GT pågående

NT levereras till Flamefolket i Mars 2020

RAPPORT

EKONOMI

Budget 2020:
100.000 kr
Insamlat 2020:
25.750 Kr

Kvar 2020: 
-74.300 kr




