
Flameprojektet för de bibellösa folken

Guds Ande fortsätter att verka mäktigt bland fla-
me-folket i Västafrika. Språket har cirka 400 000 
talare med majoritetsreligionen islam och endast en 
handfull evangeliskt troende. Våren 2020 blev Boken 
med Nya Testamentet och 1 Mosebok klar och teamet 
fortsätter nu att översätta Gamla Testamentet sam-
tidigt som de för ut den färdiga översättningen bland 
folket. 

Under en kurs i juni för att lära folket ajami (ett skriftspråk 
där arabiska tecken används för att skriva afrikanska 
språk) eftersom en del i det färdiga Nya Testamentet är 
skrivet med denna text, så kom flera till tro på Kristus. 
Människor omvänder sig till Gud även om priset är högt. 
För utmaningen med förföljelse av nyomvända är fortfa-
rande uppenbar och ”vi tror inte att den kommer att upp-
höra”, meddelar översättningsteamet. ”Många kommer 
till tro på Kristus och kyrkan är inte beredd att gensvara 
på de behov som detta medför, så som att ta hand om 
de nyomvända som blir förkastade av sina familjer på 
grund av tron. Detta dyrbara ansvar faller därför på oss 
[översättningsteamet], som varken har ekonomiska eller 
tidsmässiga resurser för detta. Men vår kultur och vårt 
vittnesbörd kräver av oss att vi går till handling i denna 
situation.” ”En lösning på detta”, meddelar de, ”skulle vara 
att starta en fond för dessa behov, så att tjänsten att se liv 
frälsta och förvandlade blir ett vittnesbörd som varar.”  

Översättningsteamet är fast beslutet att de måste ha hela 
Bibeln så snart som möjligt för att revolutionera sitt folk 

med evangeliet. Men säkert är att ”svärdet hänger över 
huvudet på några av oss på grund av vår beslutsamhet att 
proklamera Guds rike. Det är en svår tid men samtidigt är 
det en glädje att se det växande antalet människor som 
blir frälsta. Detta motiverar till att arbetet går bra.”

Senaste månaderna har flame-teamet jobbat med 3 
Mosebok och de har gjort kontroller av översättningen 
ute i byarna. Denna bok handlar till stora delar om offer. 
En respons från en person var att det inte är så lätt som 
vi tror att komma till himlen. Vi måste helga oss varje dag. 
Vi blir inte heliga bara för att vi går till kyrkan. Men Jesus 
har nu blivit det fullkomliga offret för oss så att vi slipper 
offra. En annan var förvånad över att offerceremonier 
även finns på andra platser än i Afrika. 

Översättningsteamet meddelar sina understödjare att de 
ser många öppna dörrar för evangeliet, men att de bara 
har 24 timmar om dygnet och ett mycket fullt schema, så 
de uppmanar oss att be Herren sända ut arbetare till skör-
den. Be även gärna för de nyomvända som blivit avvisade 
av sina familjer. Det är ett stort ansvar för teamet, både 
att lämna dem till sitt eget öde och att låta dem återvända 
till teamet för underhåll. Vi ber att Gud ger teamet vishet. 

Insamlingsmålet för detta projekt är nu fyllt för 
detta år, men eftersom vi vill fortsätta stå med 
flame-folket även nästa år så börjar vi insamlingen 
för det redan nu. 
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