
Teamet ser nu hur Gud verkar på ett mäktigt 
sätt bland det till största delen muslimska flame-
folket. Och Han verkar genom restriktionerna på 
grund av covid-19 där andra dörrar har öppnats 
för spridningen av Ordet. 

På grund av att en större invigningsceremoni 
för Nya Testamentet fortfarande inte kan hållas 
på grund av restriktioner, så har de kristna sedan 
Nya Testamentet kom ut regelbundet samlat 
små grupper av inflytelserika, andliga ledare och 
samhällsledare för att presentera 
översättningen. Det som händer här kan visa sig 
ge mer frukt än vad en stor invigningsceremoni 
skulle kunna göra. Så även om de planerar för en 
traditionell invigning framöver så ser de i nuläget 
att dessa små samlingar är viktigare. Även andra 
små samlingar genomförs där språket och 
översättningen lyfts fram. I mars hölls en 
workshop där språkkommittén bjöd in ledare för 
byar att lära sig läsa och skriva på sitt språk 
flame, vilket de själva bett om. Nya Testamentet 
består av ett avsnitt skrivet på ajami, som är ett 
moderniserat arabiskt skriftspråk som används 
för att skriva bland annat afrikanska språk på. 

Träning pågår även för befolkningen att lära sig 
läsa och skriva flame med ajami-skrift. Teamet ser 
nu att Gud gör något mycket kraftfullt genom 
dessa samlingar med små grupper! I flame-
samhället finns en vanligt förekommande tro att 
kristendomen är en främmande religion för 
människor i andra etniska grupper. Men 
händelser där ledare och gräsrötter bjuds in till 
små samlingar uppnår något mycket kraftfullt för 
att bekämpa denna uppfattning. Gud har 
orkestrerat att Nya Testamentet på flame kan 
presenteras av lokala kristna för det lokala flame-
samhället. Detta gör att Nya Testamentet kan ta 
sin rättmätiga plats som helig text för alla flame-
talande muslimer och kristna. Det är inte en bok 
för utomstående utan för den infödda flame-
talaren. 

Vi tackar Gud för det Han nu gör bland flame-
folket! Och vi tackar Gud för er som står med i 
bön och givande för detta viktiga arbete att låta 
Ordet nå in i detta folks hjärtan!
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