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”

Du håller årets första tidning från 
Folk&Språk i din hand. Som du kan-
ske märker har den fått ett lite förnyat 
utseende och ny layout. Hoppas artiklarna 
i tidningen ger dig den information och 
inspiration du söker om bibelöversättnings-
rörelsen. Folk&Språk, Wycliffe Sverige, är 
sedan 1972 en del av den globala bibelö-
versättningsrörelsen där en mängd olika 
organisationer ingår. 

Wycliffe International Bibletranslators* 
omorganiserades 2015 till Wycliffe Global 
Alliance. Det mest signifikativa med den 
förändringen, som föregicks av en lång rad 
konsultationer och träffar, var att istäl-
let för två kategorier av organisationer, 
medlemsorganisationer och partnerorgani-
sationer, (där de sistnämnda hade närvaro- 
och yttranderätt men endast medlemsor-
ganisationerna hade rösträtt) kommer det 
fortsättningsvis att enbart vara en kategori 
medlemsorganisationer där alla har två 
röster vardera. Detta röstades enhälligt 
igenom på en konsultation i Turkiet 2015.  

Resultat blev att idag är över 100 
organisa tioner, kyrkor och samfund 
medlemmar i Wycliffe Global Alliance. 
Folk&Språk är en av dessa. 

I det här numret läser du om Mats Eriksson 
och hans väg till blivande översättningskon-
sult på ett annorlunda sätt. Varje översätt-
ningsprojekt behöver hjälp av ett antal så 
kallade konsulter. Dessa har olika slags 
specialist kunskap inhämtad via studier, erfa-
renhet och interna vidareutbildningar inom 
bibelöversättningsrörelsen. För att verka som 
konsult måsta man genomgått ett program 

som sedan ger ”legitimation” att arbeta med 
översättningsteam som jobbar med olika 
språkgrupper men som har ett gemensamt 
”större” språk som t ex Mikael Bister i 
Sydafrika i det portugistalande Afrika.

Vi har brottats mycket med namnet kon-
sult, att göra det förståeligt och begripligt 
för alla som stöder bibelöversättning men 
samtidigt kanske inte känner till alla 
detaljer i den ofta långa och komplicerade 
processen från alfabet, ordbok, gramma-
tikkartläggning, ortografi, alfabetisering 
och översättning. Processen från att sakna 
alfabet till att ett NT trycks är lång och 
snirklig där det, för att uppnå så bra kvalité 
som möjligt på översättningen, utöver 
översättarna krävs det vi kallar konsulter. 
Det finns en rad olika områden där kon-
sultkunskap krävs som lingvistik, exegetik, 
antropologi osv. Bibelöversättning idag är 
ett teamarbete där språkgruppen, de som 
äger översättningsprojektet, får stöd och 
support från olika håll i världen. 

Målet med all bibelöversättning är 
givetvis att göra Jesus känd 
utifrån Matt 28:18-20 för 
alla nationer, alla folk, alla 
språk! Det är det vi jobbar 
för så hårt vi bara kan, det 
är där du spelar en så vital 
roll som förebedjare och 
understödjare. Att slutföra 
arbetet att alla språk i 
behov av en översätt-
ning ska få en är ett 
teamarbete där alla 
har en plats och en 
roll att spela.

MATS-JAN SÖDERBERG  
MISSIONSFÖRESTÅNDARE

Nytt år – ny tidning
LedareLedare

*Wycliffe Bibel översättare har 
tagit namnet från John Wycliffe, 
reformatorn i England på 1400-talet. 
Wycliffe Bibletranslators grundades 
1942 i Kalifornien, USA.

Målet med Målet med 
all bibelall bibel
översättning översättning 
är givetvis att är givetvis att 
göra Jesus göra Jesus 
känd.känd.
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Den ofrivillige 
bibelöversättaren

är Mats Eriksson doktorerat var han in-
ställd på att fortsätta forska, men det fanns 
inga stipendier att få. Där stod doktorn i 
grekiska plötsligt arbetslös. Istället blev 
han SFI-lärare och lärde invandrare svens-
ka under några år. Under tiden försökte 
han ordna kvällskurser i grekiska men utan 
att få ihop tillräckligt många deltagare för 
att kunna starta.

– Mission har alltid intresserat mig och 
jag läste flera olika missionsorganisationers 
tidningar. I Folk&Språk fick jag se att 
årskonferensen 2018 skulle hållas i Uppsala 
där jag bor och att Mikael Bister skulle 

vara talare. 25 år tidigare hade vi haft 
med varandra att göra på en kyrkas 
ungdoms- och studentcafé, berättar 
Mats.

Mats gick på årskonferensen 
och träffade Mikael som inte 

kom ihåg honom, men han fick 
också kontakt med Annika Ralston, 

rekryteringsansvarig på Folk&Språk, och 
Carina Jahani, som leder ett översättnings-
arbete på magendspråket, och berättade 
lite om sin bakgrund. Annika bad honom 
skicka in sitt CV.

Det var ett imponerande CV de fick. 
Mats hade doktorerat i grekiska, men hade 
dessutom läst ryska, kinesiska, latin, hebre-
iska, arameiska och lingvistik. Han hade 
gått två år på en folkhögskolas bibellinje 
och han var ordförande i Klara kyrkas mis-
sionsråd och hade gjort en del resor ut på 
missionsfältet med OM och Ljus i Öster.

Mats tog också kontakt med Carina 
och bad att få titta in hos hennes magend-
projekt, ett översättningsprojekt med bas 
i Uppsala. Med hjälp av magendtalande 
som numera bor i Sverige översätter teamet 
bibelbok efter bibelbok.

– Jag lovade hjälpa till lite med den 
exegetiska kontrollen och hade tänkt mig 
en mjukstart, men jag slängdes ganska 
snart direkt in i hetluften med kontroll 
av Uppenbarelseboken. Carina tyckte att 
det gick bra och jag var plötsligt sysselsatt 
nästan på heltid fast jag bara var volontär. 
Jag har varit med och gjort den exegetiska 
bearbetningen av Uppenbarelseboken, 
Daniel, Filipperbrevet, Filemon och 
Galaterbrevet. Nu står Thessalonikerbreven 
på tur, berättar Mats som också kände att 
han äntligen fick nytta av all tid han lagt 
ner på sina studier i grekiska.

 ”Gud, vad ska jag ha tio års studier i grekiska till?” var 
en bön som Mats Eriksson bad flera gånger under ett 
par års tid. 2012 hade han doktorerat i grekiska, men 
sedan fått uppleva att alla vägar framåt spärrats. Nu har 
han fått svaret. Han har nämligen nyligen antagits som 
blivande bibelöversättningskonsult.

TEXT OCH FOTO: ÅKE LAGER

N
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Det ena ledde till det andra och nu har 
Mats officiellt antagits som blivande över-
sättningskonsult sedan september 2020. 
Tanken är att han ska kunna vara anställd 
på en 75 procents tjänst när man fått in 
tillräckligt med medel för underhållet. 
Då ska han också kunna jobba med andra 
översättningar än magend.

Just konsulter som granskar över-
sättningarna ur bland annat exegetisk 
synpunkt är idag flaskhalsen när det gäller 
bibelöversättning och man prövar nya vägar 
för att lösa problemet.

– Jag hör till den första generationen 
konsulter som inte själva först har gjort en 
egen bibelöversättning. På ett sätt är jobbet 
en kombination av allt jag gjort tidigare. 

Att sitta med översättarna kan vara som 
ett seminarium på universitetet med olika 
språkexperter, men när vi ska kontrollera 
om vanligt magend-folk förstår texten 
påminner det en hel del om SFI.

Till saken hör att Mats redan sommaren 
1989 gick en grundkurs för bibelöversättare 
i High Wycombe i England.

– Fast det var inte för att jag ville bli 
bibelöversättare. Jag hade ingen lust att 
tillbringa 15-20 år i djungeln. Det var för 
att jag ville få en bättre grund att stå på när 
jag den hösten skulle börja läsa ryska på 
Visingsö folkhögskola, en kurs som delvis 
var förlagd till Moskva.

– Tänk vilken teknologisk utveckling 

”
Jag hade Jag hade 
ingen lust ingen lust 
att tillbringa att tillbringa 
1520 år i 1520 år i 
djungeln.djungeln.

Läs mer om Mats 
Erikssons arbete på 
insamling.folk.se

Mats Eriksson framför Carolina 
Rediviva, universitetsbiblioteket 
i Uppsala.
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det har varit på de 32 åren sedan dess. Idag 
kan jag jobba med bibelöversättning här 
hemma och över nätet. Jag slipper djung-
eln, vilket min hälsa inte skulle ha klarat 
av, förklarar Mats.

När Mats antagits till doktorandutbild-
ningen 2004 hade han sedan ett par år 
tillbaka svåra problem med höger ben. 
Han kunde inte gå mer än några hundra 
meter om dagen. Framtidsutsikterna var att 
kanske hamna i rullstol. 

– Jag var i 40-årsåldern och kände att 
livet var slut. Jag ringde runt till bekanta 
och vädjade om förbön. En dag var jag i 
källaren för att kolla på en cykel och plöts-
ligt hörde jag en röst som gick rakt genom 
mitt huvud: ’I morgon ska du åka till Klara 
kyrka i Stockholm’.

Mats reste dit och efter gudstjänsten satt 
han kvar i kyrkan flera timmar. En präst kom 
fram och sade att han ringt ihop en grupp 
förebedjare och undrade om de fick be för 
Mats. Det ville han och de placerade honom 
på en stol mitt framför altarrundeln. De bad 
lugnt och stilla, men länge, för honom.

– Det hände inget då, och veckan gick 
sedan. På lördagsmorgonen kändes det 

som om jag hade två ton sten 
över mig. Jag kom knappt ur 

sängen, men någon ringde 
och jag tog mig upp. 
Sedan prövade jag att 
ta en promenad. Det 
kändes som en ’bra dag’ 
så jag kanske skulle 
kunna gå några hundra 

meter. Det gick bra och jag 
fortsatte en bit till och en 

bit till. Plötsligt insåg jag att 
jag var mycket bättre i benet. Det 

här var vid påsk så jag la mig raklång på ett 
bord vid en skolgård och bara tittade upp 
på vårsolen och den blåa himlen.

Där började Mats fascination över Klara 
kyrka. Strax därefter tog han bussen till 
Stockholm för att han ville få själavård.

– Men jag kom lite tidigt så en vakt-
mästare tog med mig ut på Plattan, Sergels 
torg, där man evangeliserade och delade ut 
mat. Någon gav mig en packe traktater som 
jag började dela ut.

På så sätt fick Mats kontakt med en all-
deles nyanländ nordafrikan som den dagen 
tog emot Jesus i sitt liv. Själavårdssamtalet 
blev aldrig av.

– Gud kanske tyckte att det jag varit 
med om räckte. Först hade jag fått förbön 
så jag slapp rullstolen och kunde återvända 
till doktorsstudierna, sedan gjorde man 
mig till evangelist på en enda dag. Vilken 
kyrka! säger Mats.

Efter det engagerade han sig i Klara kyrka 
som volontär – var med på bön, gick ut på 
Plattan, var vaktmästare med mera. Det 
ledde till att han ganska snart kom med i 
missionsrådet, och har nu i många år varit 
dess ordförande. En period satt han också 
med i församlingsstyrelsen.

– I Klara träffade jag också min fru 
sedan ett par år. Hon heter Kim och är ur-
sprungligen diplomatdotter från Sydkorea, 
men har bott här sedan hon var barn. 
Mamman stannade nämligen kvar för att 
hon ville doktorera på Selma Lagerlöfs 
författarskap och pappan dog under oklara 
omständigheter sedan han återvänt till 
Sydkorea. Kim hade spanat in att jag var en 
mogen man utan ring, säger Mats med ett 
litet skratt.

FAKTA
Namn: Mats 
Eriksson
Ålder: 57, född på 
sydöstra Öland 1964
Familj: Frun Kim, 
sydkoreansk 
diplomatdotter
Bor i: Uppsala
Utbildning: Doktor 
i grekiska, har även 
läst ryska, kinesiska, 
latin, hebreiska, 
arameiska och 
lingvistik samt en 
tvåårig bibellinje på 
folkhögskola.
Arbete: Blivande 
bibel översättnings
konsult
Engagerad i: Klara 
kyrka, som volontär 
och ordförande i 
missionsrådet
Hobby: Bokbinderi

M
ats och Kim gifte sig 2019. Foto: JennyDrakenlin

d



7

Mats Erikssons studier 
av Nya testamentets 
originalspråk grekiska, 
kommer nu till nytta.
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Be med oss för 
missionsarbetet
Gunborg och David 
Presson, Afrika
Gunborg och David har 
under 40 år varit involve-
rade i Bibelöversättning 
i fransktalande Afrika. 
David jobbar nu med kris-
hantering och Gunborg 
med personalfrågor.
• Be om Guds ledning och 
uthållighet för David i hans 
roll – pandemin och poli
tiska oroligheter innebär 
komplicerade situationer 
att hantera. 
• Be om uthållighet i de 
dagliga zoomsamtalen.
• Tacka Gud att smitt
spridningen av covid19 i 
Afrika varit begränsad och 
be att det ska vara fallet 
också i fortsättningen. 

Sofia Tranefeldt, 
Etiopien
Sophia och Elias har åter-
vänt till Sverige efter 6 års 
tjänst i Etiopien. Sophia är 
klar översättningskonsult 
och kommer att fortsätta 
sitt arbete på distans från 
Sverige. De har varit 
utsända av EFS i samarbete 
med Folk&Språk.
• Be att nystarten i Sverige 
ska vara välsignad och att 
alla praktiska frågor ska 
lösa sig.
• Be att Sophia ska kunna 
fortsätta som översätt
ningskonsult när hennes 
nuvarande tjänst på EFS 
går ut.

Ruth och Mamy 
Raharimanantsoa,  
Kongo
Ruth och Mamy är ut-
sända av Wycliffe UK samt 
Equmeniakyrkan. Efter en 
tid i Sverige är de tack-
samma för att de i början 
av januari kunde återvända 
till Kongo. 
• Tacka Gud för work
shopen med samtalsanalys 
som de deltagit i under 
januari och februari tillsam
mans med bibelöversättare 
till sju kongolesiska språk. 
• Be att översättarna 
ska göra naturligare 
översättningar.
• Be för Ruth som arbetar 
med olika bibelöversätt
ningsteam att hon ska 
kunna hjälpa dem att skriva 
stringent på sina språk.

Maria Gustafsson, 
Tchad 
Maria jobbar bland mulgi-
folket i Tchad med med 
språkutveckling som grund 
för framtida översättning. 
• Tacka för en stor motiva
tion och nyfikenhet kring 
att lära sig läsa och skriva 
sitt språk bland mulgifolket 
i huvudstaden. 
• Be för att samma 
motivation ska spridas 
även till byborna.
• Tacka för små framsteg i 
rätt riktning. 
• Be för planeringen på 
både kort och lång sikt.

Jeni och Mikael 
Bister, södra Afrika 
Mikael jobbar som över-
sättnings konsult på distans 
från Sydafrika med team i 
Mocambique. Han har pre-
cis avslutat 5 Mosebok med 
Lolo-teamet och är mentor 
för blivande konsulter. Jeni 
arbetar med både SIL och 
Little Zebra, dels i Sydafrika, 
dels på distans med arbetet 
i Mocambique. 
• Be för Mikaels resor till 
Sverige och tillbaka till 
Sydafrika igen.
• Be om ett positivt svar 
på Mikaels visumansökan.
• Be för dem som använ
der nyungweBibeln; de 
har inte kunnat samlas i 
kyrkorna, men vi tror att 
de har välsignats av att 
läsa Guds Ord.
• Be för pastorer och 
volontärer som försöker 
anpassa sitt arbete under 
coronatiden, att de får 
vishet att nå ut på ett 
säkert sätt.
• Be för barngrupperna 
som börjar i liten skala, 
(högst 10 barn). Skolorna 
har inte öppnat än, men 
dessa barngrupper kan 
hjälpa barnen att inte 
känna sig helt ensamma.

Susanne och 
Kari Valkama, 
Sydostasien 
Susanne och Kari arbetar 
på distans från Finland 

och översät-
ter GT för ett 
minoritetsspråk i 
Sydostasien. 
De är tacksamma för de 
regelbundna on-line-
samlingar de har med de 
nationella översättarna 
då de går igenom Första 
Samuelsboken. 
• Be att alla i översätt
ningsteamet ska kunna 
vara med trots många 
tekniska utmaningar.
• Be för Susanne som har 
en intensiv kurs i hebreiska 
på 5 månader. 
• Be för Kari som 
arbetar med ordbok och 
grammatik.

Anna och 
Sven Larssons, 
Sydostasien
Anna och Sven Larsson 
bor i ett land i Sydostasien 
och arbetar med en språk-
grupp med översättning 
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Nationella 
projekt

Kongo JeanMarie inspirerar 
kyrkoledare och kyrkor i 
Kongo att fånga visionen om 
vikten av Guds Ord på sitt 
hjärtespråk, sitt modersmål.

Västkusaal Bibelöversättning 
av NT pågår till detta språk 
med ca 17 000 talare i Burkina 
Faso. De flesta är muslimer. 
Målet är att översättningen ska 
vara slutkontrollerad och klar 
år 2025.

Oka Folkgruppen oka med 
ca 127 000 talare, bor i 
Sydostasien och är till största 
delen muslimer. NT invigdes 
2005, nu pågår översättning 
till GT som är en viktig bok för 
att nå muslimer.

Flame 2020 invigdes NT i 
detta språk som talas av ca 
400 000 bosatta i Västafrika. 
Liten minoritet av kristna 
bland muslimer. Nu fortsätter 
översättningen av GT, så de kan 
få hela Bibeln på sitt språk.

Ifè Ifèfolket med växande 
antal kristna bland muslimer 
och etniska religionsutövare,  
bor i Togo och Benin längtar 
efter att få hela Bibeln på sitt 
språk. 2009 blev NT klart, nu 
pågår översättningen av GT. 

Magend Magend har ca 10 
miljoner talare i västasien som 
är muslimer. Nu översätts NT 
och en barnbibel för att kunna 
nå detta folk.

Tchad I Guerraregionen 
bedrivs förskoleprojekt i 12 
olika språk för att lära barn 
att läsa och skriva på sitt 
modersmål. 

Kongo

och bibelanvändning. 
• Be för skrivandet och 
inspelning av nya sånger 
med bibeltexter.
• Be för bibelöversät
tarna då teamet nu sitter 
på olika kontinenter pga 
pandemin.
• Be för vishet i hur och 
när de ska ta nästa steg i 
arbetet med kulturarv/
bibelanvändningscentret.

Jim o Carina Ellis, 
Nordmarianerna 
 Jim och Carina Ellis arbe-
tar på distans från Edsbyn 
med sju mellan karolinska 
språk. 
• Be att översättaren 
Jess får kraft i väntan på 
sin hjärtoperation. 
• Tacka Gud för att 
han kan fortsätta att 
jobba och kommunicera 
digitalt. 
• Be om en person som 
kan komma in i projektet 

och göra slutgranskning 
av NT.

Mats Eriksson, 
Västasien
Mats jobbar på distans 
från Uppsala som 
exegetisk rådgivare i 
magendprojektet.
• Be för beskydd till ande, 
kropp och själ för honom 
och hustrun Kim.
• Be för fler sponsorer 
och förebedjare.
• Be för ett skärpt sinne 
för studierna.

Carina Jahani, 
Västasien
Carina jobbar på distans 
från Sverige med bibel-
översättning till magend.
• Tacka för rapporter 
om magender som tagit 
emot Jesus och be att 
evangeliet skall få stort 
genomslag. 
• Be om en andlig hunger 

bland unga  
intellektuella magender.
• Teamet gick igenom 
en svår kris under våren 
2020, då en av medarbe
tarna avled hastigt. Be för 
änkan och barnen samt 
hela teamet med familjer.
• Be för familje
återförening för en av 
teammedlemmarna som 
väntat på sin familj i 
många år.
• Be för slutförandet av 
Barnbibeln.   

Lisbeth Fritzell, 
Papua Nya Guinea 
Lisbeth jobbar som över-
sättningskonsult i Papua 
Nya Guinea med språket 
ramoaaina. 
• Tacka för att NT nu 
finns som ljudbok. Många 
lyssnar på Guds Ord 
dagligen. 
• Tacka för sångboken på 
ramoaaina.

9
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Vad gör en konsult?
Bibeln är inte vilken bok som helst. 
Den är Guds Ord och måste översät-
tas med kunnighet, respekt och nog-
grannhet.

Texten genomgår flera kontroller. Först när 
översättningsteamet har försäkrat sig om 
att bibelboken är så trogen mot ursprungs-
texten som möjligt, och har översatts på ett 
naturligt och läsbart sätt, ber de om hjälp 
av en översättningskonsult.

Konsulten har ansvar för att göra en 
slutkontroll av den översatta texten innan 
bibelboken godkänns för publicering. 
Men uppgiften är större än så. Tre av våra 
konsulter, Mikael Bister, Susanne Valkama 
och Lisbeth Fritzell delar med sig av sina 
erfarenheter.

En konsult måste kunna minst ett av de 
bibliska språken väl. Susanne beskriver 
sin roll så här: ”Det är meningen att jag 
ska stämma av texten med den hebreiska 
grundtexten så att ingenting fattas eller att 
onödigt material har lagts till.” 

Mikael betonar en annan viktig del av 
konsultens uppgifter; att vara mentor. Man 
behöver tidigt ta reda på vilken bakgrunds-
kunskap teamet har och i vilken mån de 
kan förklara hur deras språk fungerar. Det 
finns ofta någon i teamet som har special-
utbildning för översättning, men om den 
kompetensen är begränsad, bidrar kon-
sulten till att de utvecklas som översättare 
under arbetets gång. 

Konsulten arbetar vanligen med flera team 
och kan inte lära sig varje språk. Lisbeth 
förklarar att man måste göra en ”bakläng-
esöversättning;” texten översätts tillbaka 
till engelska (eller ett annat språk) på ett 
mycket bokstavligt sätt så att konsulten 
kan se exakt hur den bibliska texten har 
formulerats. 

När man möts för att gå igenom texten 
krävs känslighet och respekt från konsul-
tens sida. Det kan vara svårt för översät-
tarna när deras arbete behöver förbättras. 
En duktig och erfaren konsult strävar efter 
att skapa en konstruktiv diskussion där 
man gemensamt kommer överens om vad 
som ska ändras i texten. 

När allt är klart, skriver konsulten en rap-
port som bekräftar att boken slutgranskad. 
Men arbetet har också en annan dimen-
sion. Lisbeth berättar: ”De senaste dagarna 
har vi läst om hur Jesus döms, korsfästs 
och uppstår. Vid dagens slut bad jag en av 
kvinnorna som varit med, att avsluta med 
en bön. Hon blev väldigt tyst, och snart 
märkte jag att hon grät. Sen bad hon: ’Tack 
Jesus för vad du gjort för oss. Tack. Tack. 
Och nu kan jag höra det på mitt eget språk. 
Det är som att vara med dig. Tack Jesus.’”

ANNIKA RALSTON

Jeni och Mikael Bister tillsammas med vänner i Sydafrika. Foto: Åke Lager

Lisbeth Fritzell.

Kari och Susanne 
Valkama.



11

 

Viktigt att prioritera 
de onådda
I Lausannerörelsen, där Svenska 
Evangeliska Alliansen har mycket av sitt 
internationella nätverk, har begreppet 
”onådda folk” varit centralt. Mottot för 
den första Lausannekonferensen 1974 var 
”Låt hela jorden höra hans röst”, och i 
Manilamanifestet från 1989 skriver man: 
”Vi skäms djupt över att nära två årtusen-
den passerat sedan Jesu död och uppstån-
delse och att fortfarande två tredjedelar 
av världens befolkning ännu inte erkänt 
honom. Å andra sidan förundras vi över de 
allt tydligare tecknen på Guds makt även 
på de mest osannolika platserna på jorden.”

Båda dessa sidor av myntet är fortsatt ak-
tuella. Visst är det sant att Gud gör förun-
derliga saker i vår värld. Men svårigheten 
att dirigera om våra insatser till de minst 
nådda folkgrupperna har ändå visat sig 
stor – något som inte minst fördelningen av 
våra missionsmedel indikerar. 

Ofta när vi talar om de troendes givande är 
det ju Bibelns tiondeprincip vi lyfter fram. 
Det generella givandet har dock visat sig 
uppgå till betydligt mindre än detta. Enligt 
amerikanska undersökningar ligger snitt-
givandet bland troende på mellan 2 och 3 
procent. Liknande siffror har framkommit 
på denna sida Atlanten.

Om man bryter ned dessa 2–3 procent 
ytterligare visar det sig dessutom att hela 
95 procent av alla kollektmedel läggs 
antingen på den egna församlingen eller 
på annat nationellt missionsarbete. 4,5 
procent går till gränsöverskridande mission 
bland folkgrupper som redan är nådda av 
evangeliet. Därmed återstår alltså bara en 
halv procent till de onådda. 

Det här har förstås sina orsaker. Det 
är till exempel betydligt svårare att sända 
missionärer till så kallade ”stängda länder”. 

Det behöver inte heller råda något tvivel 
om att kollekten kan vara till välsignelse 
också här i Sverige. 

Men nog är det ändå tragiskt att det i 
dag, 2000 år efter att Jesus formulerade 
missionsbefallningen, finns 1 240 kultu-
rellt distinkta folkgrupper som helt saknar 
etablerad kristen närvaro? Eller att det i 
kategorin ”onådda folk” går i snitt en (1) 
arbetande missionär på 78 000 individer?

På hemsidan för The Joshua Project kan man 
läsa aktuell statistik gällande hur evange-
liet har nått ut till världens befolkning. Där 
finns en femgradig skala, där den största 
kategorin – ”onådda” – uppgår till 41,6 
procent av alla människor som lever och 
verkar här på jorden. 

Nog verkar det rimligt att vi som bor i 
ett av världens rikaste länder skulle kunna 
bidra till en förändring av detta? Inte minst 
genom det som är Folk&Språks primära 
uppdrag: bibelöversättningar till de minst 
nådda. 

I grunden är förstås inte detta bara en 
ekonomisk fråga. Framför allt handlar det 
i stället om våra hjärtan. Tror vi att även de 
onådda behöver en chans att ta emot Jesus 
som sin Herre och Frälsare? 

Oavsett vår personliga insats – 
om det är givande, bön eller att 
själv resa ut som missionär – tror 
jag att det här är en fråga som vi 
alla behöver bära med oss. Låt 
2021 bli ett år då vi tar tydliga 
steg i missionsbefallningens ljus!

OLOF EDSINGER
GENERALSEKRETERARE FÖR SVENSKA 

EVANGELISKA ALLIANSEN

GästkrönikaGästkrönika

En på En på 
78 00078 000
Så många Så många 
missionärer missionärer 
finns det till finns det till 
onådda folk. onådda folk. 
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P å många håll i världen har kyrkobesö-
kare och troende inte haft Bibeln på sitt 
modersmål. Detta har lett till att allt från 
predikan till Bibelläsning och söndagsskol-
undervisning har skett på det språk man 
haft Bibeln tillgänglig på. Det kan vara det 
större officiella språket i regionen. Folket 
förstår det till viss del, men inte så bra så 
det påverkar på djupet. När sedan den stora 
dagen kommer då Nya Testamentet blivit 
översatt till modersmålet kan det vara svårt 
att ändra på en vana. Som kyrkoledare 

kanske man alltid predikat och använt 
Bibeln på det större språket, som blivit 
”Gudstjänst-språket”. Som kyrkobesökare 
kanske man alltid hört Bibeln på ett annat 
språk och kanske blivit van vid att inte helt 
förstå allt man hör. Jean-Marie har under 
några år jobbat hängivet med att flera olika 
språkgrupper i Kongo ska förstå vikten av 
att använda Guds Ord på sina modersmål. 
Han åker landet runt och besöker kyrkor 
och driver workshops för att inspirera 
människor att upptäcka Guds Ord på sina 
egna språk.

Beembe är ett av dessa kongolesiska 
språk som Jean-Marie arbetar med. 
Kyrkospråket i beembe-området har 
historiskt och traditionellt varit kituba 
och franska, och fastän Nya testamentet 

Kongo
ProjektrapportProjektrapport

Vi människor förvandlas av att förstå att Gud talar till 
oss på vårt eget språk, vårt hjärtespråk. Jean-Marie 
Nkokolo från södra Kongo har en viktig uppgift att 
sporra kyrkoledarna i Kongo att fånga visionen om 
Guds Ord på människors hjärtespråk.

Han öppnar vägen för att
läsa Bibeln på sitt hjärtespråk

0% 100%50%

1 900 sek (1 januari-28 februari) Insamlingsmål 2021: 34 000 sek

Jean-Marie med motorcykeln lastad för nästa uppdrag. Foto: SILCongo

Vill du vara med och stödja Jean-Maries arbet? Swisha: 123 900 7287  Märk gåvan ”Jean-Marie” 

NNoovveemmbbeerr 22002200

FFoollkk&&SSpprrååkk ffyylllleerr 5500 åårr!!Vi är glada och tacksamma att vi har fått vara med och jobba med bibelöversättning i hela 50 år. Vi vill gärna fortsätta 

och vi tänkte önska oss några födelsedagspresenter utav dig kära läsare. Vi brukar ha julklappar så här års men vi tänkte 

slå ihop julklappar och födelsedagspresenter i år. SSåå hhäärr sseerr vvåårr öönnsskkeelliissttaauutt::• Pengar till nationella bibelöversättareo 1 vers kostar ca 300 kr att översätta
• Understöd till arbetet med bibelanvändning i Kongo

o 1 dags arbete kostar ca 200 kr• Ljudbibel till Papua Nya Guineao 150 kr/st• Förebedjare
o Vi önskar 365 förebedjare i Sverige

• 50 nya medlemmar
o 250 kr/år• 100 nya Autogirogivare o Valfri summa

Mats-Jan SöderbergMissionsföreståndare
TTAACCKK!!

Vi vill också passa på att tacka er alla som troget stått med oss i bön och generöst givande alla dessa år, ett stort tack 

också till alla er som på senare tid anslutit till visionen att ge Guds Ord till alla världens folk och språk. 

Tillsammans så tror vi att uppdraget kan slutföras, vision 2025 att det ska påbörjas översättningsarbete bland de språk 

som är i behov av en egen bibel ska bli verklighet. Med Vänliga Hälsningar

Undervisning i bibelanvändning i Kongo

Salabacksgatan 58 754 32 Uppsala • Tel 08-38 55 30 
Bankgiro 900-7287 • www.folk.se • info@folk.se

Stöd arbetet via
Swish: 123 900 7287

NNoovveemmbbeerr 22002200

FFoollkk&&SSpprrååkk ffyylllleerr 5500 åårr!!Vi är glada och tacksamma att vi har fått vara med och jobba med bibelöversättning i hela 50 år. Vi vill gärna fortsätta 

och vi tänkte önska oss några födelsedagspresenter utav dig kära läsare. Vi brukar ha julklappar så här års men vi tänkte 

slå ihop julklappar och födelsedagspresenter i år. SSåå hhäärr sseerr vvåårr öönnsskkeelliissttaauutt::• Pengar till nationella bibelöversättareo 1 vers kostar ca 300 kr att översätta
• Understöd till arbetet med bibelanvändning i Kongo

o 1 dags arbete kostar ca 200 kr• Ljudbibel till Papua Nya Guineao 150 kr/st• Förebedjare
o Vi önskar 365 förebedjare i Sverige

• 50 nya medlemmar
o 250 kr/år• 100 nya Autogirogivare o Valfri summa

TTAACCKK!!

Vi vill också passa på att tacka er alla som troget stått med oss i bön och generöst givande alla dessa år, ett stort tack 

också till alla er som på senare tid anslutit till visionen att ge Guds Ord till alla världens folk och språk. 

Tillsammans så tror vi att uppdraget kan slutföras, vision 2025 att det ska påbörjas översättningsarbete bland de språk 

som är i behov av en egen bibel ska bli verklighet. 

Undervisning i bibelanvändning i Kongo



13

  

Läs om fler aktuella bibel-
översättnings projekt på vår 
hemsida: folk.se/bibeloversattning/
bibeloversattningsprojekt

En av de mest äventyrliga saker man kan göra är att ge 
sig iväg till folkgrupper inne i djunglerna och undersöka 
vad de talar för språk – så kallad Language Survey. 

Kanske har dessa människor aldrig sett en vit människa 
förut. Man kommer fram i mörkret och välkomnas av 
upplysta eldar vid stylthusen efter en hel dags vandring 
eller båtfärd på en flod som aldrig verkar ta slut. Trött, 
smutsig och eländig slår man sig ner och harklar fram 
sina små kunskaper på landets handelsspråk. Efter ett 
tag hör man duns, duns, duns – en atletisk ung man har 
precis klättrat upp för en uppemot 
30 meter hög kokospalm och 
kastat ner denna fantastiska nöt 
med sin naturliga, lite sötbeska 
energidryck. Mycket välkommet 
efter en dags ljummet flaskvatten 
med klorsmak. Nästa dag tas man 
med till vattenhålet där vatten 
ständigt rinner ut från bamburören 
– ja, det rinner ut vatten därifrån. Smarta är de, folken 
i djungeln. På grund av att det alltid rinner vatten från 
forsar och vattenfall och från bamburören som de sätter 
dit så ser de ingen anledning att stänga av kranen när de 
får en pump till byn. Vattnet rinner ju hela tiden ändå, 
eller hur? 

Jag fascineras av livet i naturen, ett överflödande liv 
– vattnet som ständigt rinner, kokosnötens energi, de 
ständiga ljuden i djungeln som aldrig upphör. När Gud 
skapade höll Han inte igen, Han bara gav och gav. Och 
gör så fortfarande. Jesus är det levande 
vattnet som ständigt rinner, vi 
behöver aldrig stänga av kranen. 
Han bara ger och ger. Kanske 
Language Survey är något för 
dig!? 

 

Cath’s CatchCath’s Catch
nu är tillgängligt på beembe så har det 
inte hittat en ingång i kyrkorna i området. 
Kampanjen som Jean-Marie lanserat under 
2020 är att göra känt för folket att Nya 
testamentet nu finns på deras språk. Det 
har varit viktigt att ge detta folk möjlighet 
att läsa Bibeln på sitt eget språk och köpa 
sig ett exemplar. Tack vare denna kam-
panj har nu många Nya testamenten på 
beembe kommit i folkets händer! Pastorn 
i den största protestantiska församlingen 
i området fångade verkligen visionen och 
lovade att fortsätta försäljning och använd-
ning av Nya testamentet på beembe. Nu 
behöver folket hjälp med att lära sig läsa 
på sitt språk. De har tidigare läst allt på 
franska och det är nytt att nu se sitt språk 
i skrift vilket tidigare endast varit ett talat 
språk. Jean-Marie kommer att fortsätta 
vara aktiv bland beembe-talarna och 
främja användningen av Nya testamentet 
genom att arbeta tillsammans med kyrkor 
i provinshuvudstaden där många beembe-
talare bor. 

Under 2021 planerar Jean-Marie att 
anordna seminarier och workshops för 
kristna ledare och lekmän för träning i att 
läsa Bibeln, göra bibelstudier och muntliga 
bibelberättelser i både beembe och kituba. 

Folk & Språk är en aktiv del i att göra det 
möjligt för Jean-Marie att utföra detta 
viktiga arbete. Vi är med och sponsrar hans 
uppehälle och resor ekonomiskt. Tack alla 
ni som bidrar till detta!

Vår önskan är att dessa folk ska få höra 
och läsa Guds Ord på sitt hjärtespråk så att 
en förvandling kan ske i deras hjärtan, att 
Gud ska kännas närmare och att de på ett 
djupare sätt ska förstå Guds budskap till 
dem.

ANNA-CAISA SÖDERBERG OCH 
CATHARINA KARLHAGER

Överflödande liv

13

Jesus är Jesus är 
det levande det levande 
vattnet som vattnet som 
ständigt rinner, ständigt rinner, 
vi behöver vi behöver 
aldrig stänga aldrig stänga 
av kranen. av kranen. ”

CATHARINA KARLHAGER
PROJEKTHANDLÄGGARE

Vill du vara med och stödja Jean-Maries arbet? Swisha: 123 900 7287  Märk gåvan ”Jean-Marie” 
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lDe senaste åren har vi sett en 
stadig ökning av digitala bibelöver
sättningar. I oktober 2020 nådde 
”Youversion” en milstolpe med 
Bibeln tillgänglig på totalt 1500 språk. 
Globalt sett blev digitala Biblar till
gängliga på totalt 1 968 språk på olika 
sajter och appar. 

År 2014 firade ”Youversion” sin 
1000:e språkversion tillgänglig på sin 
plattform och 2019 sin 2000:e. (Se 
bible.com/enGB/languages för den 
senaste listan.) 

Ljudbibeln har haft en liknande 
framgång, för närvarande på 1 500 

språk. De senaste åren har man även 
lagt till videor med åtminstone en 
”gospelfilm” på varje inspelat språk. 

Detta har gjorts tillgängligt via Bible.
is:s sajt och app.

Visionen för Wycliffe Global 
Alliance är ”att se individer, samhäl
len och nationer förvandlade genom 
Guds kärlek och Ord uttryckt i deras 
språk och kultur”. En avslutad över
sättning öppnar vägen för människor 
att engagera sig för Gud genom Hans 
Ord på deras eget språk och att bli 
förvandlade genom detta möte. 

 

PETER BRASSINGTON 
SIL INTERNATIONAL

l Ett avslut och en ny början. Sophia 
och Elias Tranefeldt har nyligen åter
vänt till Sverige med sina fyra söner. 

Sedan 2015 har de arbetat i 
Etiopien, Elias som lärare på Mekane 
Yesuskyrkans teologiska semina
rium och Sophia bl a som exegetisk 
rådgivare och översättningskonsult. 
De har gjort ett fantastiskt jobb och 
varit mycket uppskattade. 

Elias återgår nu till sin uppgift som 

präst och de bosätter sig därför i 
Kristinehamn. 

Sophia fortsätter sitt arbete som 
översättningskonsult på distans och 
ska göra resor ut till Etiopien ca tre 
gånger per år. Vi är tacksamma för 
deras värdefulla arbete i Etiopien 
och är mycket glada att Sophia tills 
vidare kan fortsätta sitt arbete som 
konsult med stöd från EFS.

Milstolpe nådd för digital Bibel

Familjen Tranefeldt har kommit hem

Hjälper dig med affärssystem. Kravspecifikation,  
upphandling, införande, utvärdering. Tel: 076-860 50 19

Solution Expertise AB

Fo
to

: E
FS
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Du som är intresserad av Folk&Språks 
verksamhet kan bli medlem i 
Folk&Språk. Skicka då epost 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.

Bli medlem...

Bankgiro 9007287
Swish 123 900 7287

Adress: 
Salabacksgatan 58
754 32 Uppsala
Tel: 08 38 55 30 (kundtjänst torsdagar)
Hemsida: folk.se
E-post: info@folk.se
Org.nr: 8020149228

Tidningen Folk&Språk
Ansvarig utgivare och redaktör: 
MatsJan Söderberg
Grafisk form: Julia Nordh
Tryckeri: Linderoths Tryckeri 
ISSN 16518365

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

MATSJAN SÖDERBERG
Missionsföreståndare
director@folk.se

ANNIKA RALSTON
Personaladministratör
personnel@folk.se

CATHARINA KARLHAGER
Projekthandläggare
catharina_karlhager@folk.se

ANNACAISA SÖDERBERG
Utvecklare
annacaisa_soderberg@folk.se

TOMAS KARLSSON
Insamling
projectfunding@folk.se

Julia Nordh
Media
julia_nordh@folk.se

Facebook 
och Instagram
Följ Folk&Språk på Facebook och 
Instagram så får du fortlöpande 
uppmuntran och information om 
vad som är på gång!

Folk&Språk är beroende av 
enskilda människors givande för 
att kunna fortsätta vårt arbete. 
Vi vill därför uppmuntra dig 
som delar vår vision att bli 
autogirogivare!

Mejla info@folk.se eller ring 
08–385530 för att få autogiro
blanketten. Du kan också ladda ner 
den på vår hemsida folk.se

Bli 
autogiro-
givare!

Nya autogirogivare 
Nya autogirogivare 

premieras med en bok!
premieras med en bok!

BÄSTA DUSCHKOMFORTBÄSTA DUSCHKOMFORT

Adresser:

1

 Wycliffe Sverige    
 För de bibellösa folken                    

Bibelöversättare med Uppsala som bas Mats fann syftet för sina språkstudier 

Kongo
Jean-Marie inspirerar

ProjektrapportProjektrapport

Nr 1 mars 2021

NNoovveemmbbeerr 22002200

FFoollkk&&SSpprrååkk ffyylllleerr 5500 åårr!!Vi är glada och tacksamma att vi har fått vara med och jobba med bibelöversättning i hela 50 år. Vi vill gärna fortsätta 

och vi tänkte önska oss några födelsedagspresenter utav dig kära läsare. Vi brukar ha julklappar så här års men vi tänkte 

slå ihop julklappar och födelsedagspresenter i år. SSåå hhäärr sseerr vvåårr öönnsskkeelliissttaauutt::• Pengar till nationella bibelöversättareo 1 vers kostar ca 300 kr att översätta
• Understöd till arbetet med bibelanvändning i Kongo

o 1 dags arbete kostar ca 200 kr• Ljudbibel till Papua Nya Guineao 150 kr/st• Förebedjare
o Vi önskar 365 förebedjare i Sverige

• 50 nya medlemmar
o 250 kr/år• 100 nya Autogirogivare o Valfri summa

Mats-Jan SöderbergMissionsföreståndare
TTAACCKK!!

Vi vill också passa på att tacka er alla som troget stått med oss i bön och generöst givande alla dessa år, ett stort tack 

också till alla er som på senare tid anslutit till visionen att ge Guds Ord till alla världens folk och språk. 

Tillsammans så tror vi att uppdraget kan slutföras, vision 2025 att det ska påbörjas översättningsarbete bland de språk 

som är i behov av en egen bibel ska bli verklighet. Med Vänliga Hälsningar

Undervisning i bibelanvändning i Kongo

Salabacksgatan 58 754 32 Uppsala • Tel 08-38 55 30 
Bankgiro 900-7287 • www.folk.se • info@folk.se

Stöd arbetet via
Swish: 123 900 7287

NNoovveemmbbeerr 22002200

FFoollkk&&SSpprrååkk ffyylllleerr 5500 åårr!!Vi är glada och tacksamma att vi har fått vara med och jobba med bibelöversättning i hela 50 år. Vi vill gärna fortsätta 

och vi tänkte önska oss några födelsedagspresenter utav dig kära läsare. Vi brukar ha julklappar så här års men vi tänkte 

slå ihop julklappar och födelsedagspresenter i år. SSåå hhäärr sseerr vvåårr öönnsskkeelliissttaauutt::• Pengar till nationella bibelöversättareo 1 vers kostar ca 300 kr att översätta
• Understöd till arbetet med bibelanvändning i Kongo

o 1 dags arbete kostar ca 200 kr• Ljudbibel till Papua Nya Guineao 150 kr/st• Förebedjare
o Vi önskar 365 förebedjare i Sverige

• 50 nya medlemmar
o 250 kr/år• 100 nya Autogirogivare o Valfri summa

TTAACCKK!!

Vi vill också passa på att tacka er alla som troget stått med oss i bön och generöst givande alla dessa år, ett stort tack 

också till alla er som på senare tid anslutit till visionen att ge Guds Ord till alla världens folk och språk. 

Tillsammans så tror vi att uppdraget kan slutföras, vision 2025 att det ska påbörjas översättningsarbete bland de språk 

som är i behov av en egen bibel ska bli verklighet. 

Undervisning i bibelanvändning i Kongo

Premumerera 
på tidningen

Prenumerationen är gratis!
Mejla till info@folk.se
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Är du intresserad av
Bibeln, språk och kultur?

Missa inte våra 
prova-på-dagar, där du 

får upptäcka
bibelöversättningens

hantverk! 

Språkvetenskap

Behovet av bibelöversättning

Hur man gör Bibeln tillgänglig på

de mest otillgängliga platserna

Du får lära dig om:

Upptäcktsresan

Plats:
Uppsala

Kostnad:
500 kr

Gör en riktig upptäcktsresa tillsammans med
oss! Kanske det är just detta som Gud kallat
dig till att göra? I ett annat land eller genom att
stötta arbetet från hemmaplan. Välkomna!

Anmälan: www.folk.se/upptacktsresan eller
personnel@folk.se

4-6 november 2021
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