Magendprojektet

för de bibellösa folken

Projektrapport

”Jag hoppas att Gud kommer att godta mitt offer.”
Detta meddelande plus en bild av en nyligen inköpt
offerget gavs av en kvinna tillhörande språkgruppen
magend. Språket magend talas av cirka 10 miljoner i Västasien och folkgruppen är till 99 procent
muslimer. Teamet som översätter Bibeln till detta språk
fick här en fantastisk möjlighet att dela evangeliet med
kvinnan. Gud vill inte ha våra offer, för Han gav offret
själv. Jesus Kristus är offret som dog för våra synder.
Det är så blir vi godtagna av Gud. Vi behöver sätta vår
tilltro till offret Kristus för vår frälsning. Kvinnans gensvar var mycket positivt. Teamet delade även bibelversen
”Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: ’Se
Guds Lamm som tar bort världens synd!’” (Joh. 1:29)
med kvinnan och med flera andra magendier med ett
mycket fint gensvar.
Magend-teamet arbetar nu i full fart med att slutföra

1 och 2 Mosebok och det rullar på mycket bra. Sedan
tidigare är hela Nya Testamentet översatt som första utkast och stora delar är redan konsultkontrollerade (sista
steget i bibelöversättningsprocessen innan publicering).
I Gamla Testamentet är konsultkontrolleringen av boken
Daniel och Psaltaren nyligen klara. En berättelsebibel för
barn inväntas för publicering och har nu blivit inspelad
som ljudbok.
Var gärna med och be för magend-teamet; för god
hälsa och beskydd mot fysiska och andliga attacker
från fienden. Be även för att en andlig törst ska leda
människor till att läsa de bibliska texterna som finns tillgängliga och för att människor ska ge sina liv till Kristus.
Vi tackar Gud för de möjligheter som Gud ger för att
dela evangeliet med magend-talarna. Tack för att du är
en del i detta!
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