Magendprojektet

för de bibellösa folken

Projektrapport
Så här i slutet av detta år vill vi sända vidare en hälsning från
bibelöversättningsprojektet magend*.
De skriver:
Kära offrare och förebedjare,
Här kommer en liten uppdatering från bibelöversättningsprojektet till magend. Under året har vi fått flera nya
medarbetare som har gått in på deltid, som översättare
och textgranskare. Vi har också under juli-december drivit
ett språkutvecklingsprojekt där vi arbetat med unga författare i Magendia som är intresserade av att utveckla sitt
skönlitterära skrivande.
De bibelböcker vi har arbetat med är 1-2 Mosebok, Ordspråksboken och resterande böcker i Nya Testamentet. Vi
är helt klara med Filipperbrevet, ett underbart brev med
en ton av hopp och segervisshet. Som alltid med Paulus
är texten komplicerad och ibland svåröversatt, men så
fantastisk.
”Ty för mig är livet Kristus och döden en vinst.” (Fil 1:21)
Vi är så tacksamma för ett nytt par i Tyskland som har
börjat arbeta frivilligt med oss. De blev frälsta i Turkiet
på sin väg till Europa. Vi är också mycket glada över två
andra nya medarbetare, en i USA och en i Tyskland. Den
unge mannen i USA har funnit Kristus och han i Tyskland
är också på god väg. Under året har vi också varit med (via
Zoom) när en vän från Magendia döptes i Frankrike.
Tacka och be gärna tillsammans med teamet för följande:
Bönesvar under 2021:
Vår översättare T. har äntligen kunnat återförenas med

sin familj.
Nya mycket duktiga medarbetare.
Gott arbetsklimat och god hälsa i teamet.
Flera gåvor som hjälpt oss att kunna avlöna medarbetarna.
En församling i Magendia som vill hjälpa till att distribuera
våra böcker.
Böneämnen:
Andlig hunger och tillväxt bland de kristna medarbetarna.
Att de medarbetare som ännu inte har gett sina liv till
Kristus verkligen får uppleva vem Han är.
Änkan och barnen till vår avlidne medarbetare.
Uthållighet i arbetet.
Vishet i våra relationer med varandra och med våra samarbetspartners.
Vi på Folk&Språk vill säga ett stort tack till alla våra givare
och förebedjare som stöttat detta projekt under 2021!
Arbetet fortsätter under 2022 och vi hoppas att ni vill
fortsätta vara med då.
Med detta vill vi önska er en riktigt God Jul & Ett Gott
Nytt År!
*Folkgruppen magend bor i Västasien och Folk&Språk har varit en del av
detta projekt i cirka 4 år och arbetet sker på distans utanför Västasien. Det
finns inga etablerade eller kända kyrkor i Magendia men det finns en grupp
underjordiska kristna. Det finns en handfull troende som bor i västvärlden.
Teamet översätter både Nya Testamentet och delar ur Gamla Testamentet
till sitt språk magend.

Nu är insamlingsmålet uppnått för 2021, tack för att ni stått med och stöttat
arbetet! Nu fortsätter vi att samla in för målet 2022 då projektet fortsätter!
Läs mer om projektet på vår hemsida: folk.se/bibelöversättning/
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