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IFÈPROJEKTET

Hej kära Folk&Språk-vän! 

Jag hade inte tagit emot Kristus alls för jag förstod ingenting när allt i kyrkan gjordes på 
Ewe [ett större språk]. Men när jag deltog i denna lyssnargrupp för att lyssna på Nya 
Testamentet på ifé, mitt modersmål, blev jag berörd av Jesu läror och Hans löften till alla 
som tror på Honom. Idag har jag bestämt mig för att följa Jesus och ta emot Honom som 
min personliga frälsare.

Detta vittnesbörd gavs av en ung man som hörde Guds Ord på sitt modersmål ifé genom en 
lyssnargrupp. Att folk får Guds Ord på det språk de bäst förstår, sitt hjärtespråk, gör verkan! 
Tack för att du är med och stöder översättningsprojektet till språket ifé i Togo och Benin! Du är 
en viktig pusselbit för människors frälsning. 

Nya Testamentet till ifé blev klart 2009 och sedan dess sprids Ordet på olika sätt, bland annat 
genom lyssnargrupper. Ivern efter att få hela Bibeln på sitt språk bidrog till att folket bildade en 
lokal organisation för att leda språkprojektet, och här är Folk&Språk med och sponsrar 
ekonomiskt. 2014 påbörjade man översättning av Gamla Testamentet. I senaste uppdateringen 
till er i somras skrev vi att Ifé-teamet fortsätter med denna översättning av GT-böcker. Malaki 
och Haggai har nu kontrollerats av konsult och 5 Mosebok och Hesekiel kommer att 
kontrolleras i oktober och november. 2 och 3 Mosebok samt Daniel, Ordspråksboken och 
Psaltaren är än så länge bara i utkastformat. I korthet är 55 procent av Gamla Testamentet 
översatt och slutkontrollerat. En man som deltog i kontrolläsningen av 5 Mosebok på ifé 
berättade att han, som var diakon och söndagsskollärare, tidigare egentligen inte förstått så 
mycket av det han läst eftersom det var på ett annat språk. Han tyckte därför att översättningen 
av Bibeln till ifé är den bästa gåvan som Gud gett kyrkan i den ifétalande världen. 

Togo: 102 000 (2002 SIL) 
Benin:  80 000 (1999 SIL) 

Användare: 154 300
Religion: traditonell, kristendom, 

islam

Bibelöversättning: 
NT 2009, GT pågående

På grund av restriktioner till följd av Covid-19 har en del arbete som var planerat 
behövts skjutas upp. Detta gäller lyssnargrupper för ljudboken av Nya Testamentet 
som har fått pausa. På grund av en ökning av fall av Covid-19 de senaste veckorna i 
Togo så har regeringen infört lockdown i vissa städer.

Var med och be om ledning, vishet, beskydd och hälsa för 
översättningsteamet och även för en kvinna som arbetar med 
bibelanvändning i området, att hon ska få kreativa idéer hur arbetet kan 
fortgå trots begränsningar att kunna träffas i grupper på grund av 
pandemin. Vi ser att lyssnargrupper ger andlig frukt. Tack än en gång för 
att du står med för att folket Ifé ska få lära känna Herren!
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