
Flameprojektet för de bibellösa folken

”Ordet predikas på sociala nätverk och på radio. Det 
[Nya Testamentet] börjar bli ganska högprofilerat nu. 
Samhället, bestående av den dominerande religionen, 
uppskattar verkligen och njuter av att Guds Ord delas 
på dessa plattformar med sådan öppenhet.”

Momentum av ankomsten av Nya Testamentet till språket 
flame i Västafrika år 2020 har verkligen tagit fart. Enligt 
flame-folket så kommer Ordet direkt från Gud. Översätt-
ningsteamet meddelar att det har fått sådan gynnsam 
respons att de startat upp nya uppföljningsprogram 
på radio som nu delas på Whatsapp på mobiltelefoner. 
Lyssnare från Europa och Afrika ringer de troende bland 
flame och vittnar om sanningen och klarheten i Guds Ord. 
Många lyssnare ger sina liv till Jesus, en del öppet och 
andra mer hemligt. De religiösa ledarna är övertygade om 
att det är Guds Ord som överbevisar människor att lita 
på Guds Jesus. Så en del ledare använder alla medel till 
att avråda människor från att lyssna. De satte även upp 
en förtalskampanj mot en av pastorerna i teamet genom 
en välkänd radiopredikant för sin religion. Den uppenbara 
lögnen kunde dock vederläggas. Det var mycket tydligt att 
detta gjordes för att skada pastorns rykte och anseendet 
för Nya Testamentet på flame. På grund av att lögnen var 
så uppenbar så kom även människor från den domineran-
de religionen och fördömde den som en lögn. Det motive-
rade nya människor att sätta sin tillit till Jesus Kristus. 

Men förutom motstånd från extremister så pågår även 
en stark andlig kamp. ”Abrahams bröder” använder alla 
vapen de kan; förföljelse av nyomvända, förtal, hot och 
andliga attacker med önskan om att döda de nyomvända 

och de som är modiga nog att föra ut Guds Ord. Över-
sättningsteamet är det mest tacksamma målet för denna 
förföljelse. Men teammedlemmarna säger att inför dessa 
utmaningar så är deras svar tro och ett brinnande böneliv. 

Denne pastor råkade ut för en andlig attack av en familje-
medlem som stöttat sina religiösa ledare i att sätta käppar 
i hjulet för översättningsarbetet. Pastorn hade en nattlig, 
andlig kamp mellan klockan 1 och 5 på morgonen att 
han blev överbemannad av denna man. Klockan 8 nästa 
morgon kom en av pastorns yngsta bröder och berättade 
att en bisarr sak hänt den religiösa ledaren. Han hade flytt 
sitt hem klockan 1 på natten men kom dragandes tillbaka 
av två kvinnor. Han fortsatte dock liggandes och svet-
tandes att skrika: ”De slår mig. Jag kommer att dö.” Efter 
att ha rest sig, gick han till sin fars grav och emedan han 
drack vatten sade han: ”Jag ber om förlåtelse. Jag ska inte 
göra om det.” Sedan den dagen var mannen inte bra. När 
pastorn gick för att hälsa på honom så ville han inte ha 
ögonkontakt med pastorn. Pastorn bad Herren om helan-
de för mannen. Men efter en månads kortvarig sjukdom 
så dog mannen.

Var med och be om mod och beskydd för översättnings-
teamet och dem som kommer till tro! Vi tackar även Gud 
för att Hans Ord har en sådan spridning och når såmånga 
hjärtan bland flame-folket.

Teamet fortsätter samtidigt översättning av Gamla 
Testamentet. De kontrollerar nu 3-4 Moseböckerna samt 
Domarboken. De är klara med sju böcker i Gamla Testa-
mentet. 
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De är klara med sju böcker i Gamla Testamentet!


