Magendprojektet

för de bibellösa folken

-
Projpepkotrt
ra
Bibelöversättningsarbetet fortsätter!
I förra uppdateringen i maj från magendteamet skrev vi att teamet fått tillskott av
två duktiga teologer som själva sökte upp
kontoret och ville hjälpa till. De har nu börjat
arbeta med teamet och det fungerar mycket
bra. De fortsätter med 1 Moseboken,
Filipperbrevet, Hebreerbrevet och
Ordspråksboken. Alla dessa böcker är mycket
viktiga av olika anledningar, inte minst
Ordspråksboken eftersom ordspråk är viktiga i
magend-kulturen. En bok med bibliska ordspråk
och andra magend-ordspråk planeras även att
komma ut, med temat familjerelationer.
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.

Översättningsarbetet kommer snart att gå än
snabbare eftersom en teknisk support i Tyskland
har konstruerat ett maskinöversättningsprogram
som kan generera texter snabbt. Texterna måste
förstås poleras sedan men för böcker som 3
Mosebok till 2 Krönikeboken så kommer
troligtvis detta program att vara till stor hjälp.
Teamet har ett stort tacksägelseämne och det
är att en av översättarna som väntat på
återförening med sin familj i Sverige i mer än 5 år
nu äntligen fått hit sin fru och son. Dottern finns
fortfarande i hemlandet men hoppas kunna
komma inom kort. För övrigt så har alla
teammedlemmar god hälsa och de känner sig
gradvis mer och mer tröstade i sorgen efter tre
personer som stod dem mycket nära som avled
förra året.

Fakta

Användare ca 10 miljoner

Västasien

Tack för att du står med för att folket
magend ska få Guds Ord på sitt modersmål!
*Pseudonym

Färdiga bibelböcker till språket magend (översatta och konsultkontrollerade): Matteus, Markus,
Lukas, Johannes, Apostlagärningarna, Romarbrevet, Jakobs brev, 1-2 Petrus brev, 1-3 Johannes brev,
Judas brev, Uppenbarelseboken, Psaltaren, Daniel
Pågående översättning: Moseböckerna, Josua, Rut, Ordspråksboken, Galaterbrevet, Filipperbrevet,
Hebreerbrevet, brevet till Filemon och Tessalonikerbreven.
Läs mer om projektet på vår hemsida: folk.se/bibeloversattning/bibeloversattningsprojekt
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