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Barnbok om skapelsen färdig!
Det flitiga magend-teamet fortsätter
översättningsarbetet av Nya Testamentet och
även vissa böcker från Gamla Testamentet till
sin folkgrupp magend* som bor i Västasien.
Folk&Språk har varit en del av detta projekt i
närmare 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.
Under förra året fick teamet tillskott av två
mycket duktiga teologer som själva sökte
teamet på kontoret och ville hjälpa till. Detta har
lett till att konsultkontrolleringen har
påskyndats. En vackert illustrerad barnbok om
skapelsen blev färdig och trycktes under förra
året och sprids nu bland magendfamiljer. En
barnbibel är helt klar och kommer att komma ut
inom kort.

Fakta

Under de senaste veckorna har minst tio nya
app-användare tillkommit som läser Guds Ord
regelbundet. Flera av dessa har teamet fått
kontakt med genom en läsklass online på
magend som teamet har en gång i veckan. Två av
de mest hängivna läsarna bor i Tyskland och USA
och de skickar ofta feedback. En av teamets
medarbetare har också via Instagram kommit i
kontakt med några personer i Magendia som
läser och är intresserade av kristen tro.
Rapporter tas emot om magendier som tagit
emot Jesus som sin Frälsare. Tacka gärna Herren
för detta och var gärna med och be om att
evangeliet ska få stort genomslag bland magendfolket.
Tack för att du är med i detta viktiga arbete
som kontinuerligt bär frukt!

Västasien
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Insamlingsmål 2021: 34 000 sek
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Läs mer om projektet på vår hemsida: folk.se/bibeloversattning/bibeloversattningsprojekt
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Märk din gåva ”Magend”

