
Flameprojektet för de bibellösa folken

Så här i slutet av detta år kommer här en glädjande 
hälsning från vår kontaktperson för bibelöversätt-
ningsprojektet flame i Togo. Han skriver:

Jag vill härmed sända min personliga hälsning till alla er i 
Sverige. Det kan vara svårt att förstå den enorma inverkan 
i människors hjärtan som ni faktiskt har. Bara under den 
här veckan så har åtta personer tagit emot Jesus som 
sin Frälsare, inklusive en hel familj. Om detta är frukten 
av vårt arbete nu – med bara Nya Testamentet klart – så 
hoppas vi att få se hela folkgruppen påverkad av Guds Ord 
när hela Bibeln är översatt. Så jag vill från djupet av mitt 
hjärta tacka er alla för era generösa gåvor och böner som 
för denna tjänst med bibelöversättning framåt. Hebreer-
brevet 6:10 säger: 

”Gud är inte orättvis, han glömmer inte vad ni har gjort 
och vilken kärlek ni visat hans namn genom att tjäna de 
heliga, nu som förr.”

Jag vill avsluta med dessa ord av tack från hela vår folk-
grupp. Om vi inte får möjlighet att ses på denna jord, så 
vet vi säkert att vi ska få ses igen i himlen.

Med dessa uppmuntrande ord vill vi på Folk&Språk tacka 
för att ni stått med flame-folket under detta år! Nya Testa-
mentet (+ 1 Mosebok) till flame blev klart våren 2020 och 
de fortsätter nu med översättning av Gamla Testamentet 
samtidigt som spridning av det klara Nya Testamentet 
fortsätter. Vi har under året rapporterat om hur Gud ver-
kar i människornas hjärtan genom översättningen, vilket 
är mycket inspirerande. Vi kommer att fortsätta att stödja 
detta projekt under 2022 och vi hoppas att ni vill fortsätta 
att stå med oss i detta! 

Med en önskan om en God Jul & Ett Gott Nytt År!

En glädjande hälsning från Togo!

Projekt- 
rapport

Behov Insamlingsmål 2021: 67 000 sek

0% 50% 100%

Insamlat: 65 600 sek

Salabacksgatan 58
754 32 Uppsala
Tel: 08-38 55 30
Hemsida: folk.se
E-post: info@folk.se
Bankgiro: 900-7287
Swish: 123 900 7287
Märk din gåva ”Oka”Läs mer om projektet på vår hemsida: folk.se/bibelöversättning/bibelöversättningsprojekt


