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Användare: 500 000

Översättningen av Nya testamentet till språket flame som blev klart och invigdes för 
ett år sedan bär frukt. Här följer några vittnesbörd:

En person som lever i diaspora i Europa frågade om möjligheten att ladda ner Nya testamentet via 
internet. Efter att han gjort det och läst i det sade han att han var säker på att många av hans folk 
skulle komma till tro om de läste ”detta dokument.” 

En kvinna köpte Nya testamentet men kunde inte läsa. Hon bad då teamet att komma till staden 
där hon bor och lära henne att läsa. Innan detta blir möjligt ska hon nu få NT som ljudbok så hon 
kan lyssna till det. 

För dem som undervisar på flame är det en stor glädje att nu ha Nya testamentet 
tillgängligt så att folket ord för ord kan läsa på sitt eget språk. 
När vår kontaktperson i översättningsteamet överraskade en ledare för regionen med ett 
besök i hans hem så kom han på honom medan han satt och läste ur Nya testamentet. 
Han sade: ”Jag kan inte läsa så bra, men detta är mycket intressant!”
Folket flame bor i Togo i Västafrika i ett muslimskt område. Att få hålla det klara Nya 
testamentet (som även innehåller 1 Mosebok) i sina händer efter närmare 20 års 
översättningsarbete var förstås en stor stund, speciellt för de kristna men även flera 
muslimska ledare berömde ankomsten av översättningen och dess vackra utseende. Ett 
avsnitt i boken är skrivet på ajami som är ett moderniserat arabiskt skriftspråk som 
används för att skriva bland annat afrikanska språk på. Översättningsarbetet leds av en 
lokal bibelöversättningsorganisation i samarbete med SIL (Folk&Språks 
samarbetsorganisation), och de fortsätter nu med att översätta Gamla testamentet. 

Nu i mars blev de första utkasten för 2-5 Mosebok klara. Parallellt med 
översättningsarbetet sprider de även Nya testamentet till de åttiotalet byar som finns i 
området. Detta görs genom besök i kyrkor, radioprogram, träning i att starta 
lyssnargrupper via sociala medier, appar och via en chattgrupp där folket via sina 
telefoner kan samtala om det de läser och upptäcker i sitt Nya testamente.
Nya fall av Covid-19 ökar nu i landet (Togo) och är ett bekymmer. Den ekonomiska 
effekten av detta påverkar alla i landet. De första doserna av vaccinet har levererats av 
en leverantör, men befolkningen känner stor rädsla för biverkningar som påtalats vilket 
ger en stor oro bland befolkningen. 

Tack för att du är med och har gjort det möjligt för folket flame att få Nya 
testamentet på sitt eget språk! Vi ser att det bär frukt. Med entusiasm fortsätter de nu 
med översättningen av Gamla testamentet. Tack för ditt engagemang!
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