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Bibeln på det språk man bäst förstår

Catharina och Andreas Karlhager:

”Gud har sin tidsplan för oss”

Från alfabet

Michel, ny ledare för 
SIL International...till bibelöversättning
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Catharina och Andreas i sydostasien

När jag (Catharina) var i 
10-årsåldern lekte jag ofta att jag 
bodde i djungeln på familjens 
sommarställe. Jag åkte kanot i en 
kanal, gick på små stigar i sko-
gen, lekte att en stor ask var en 
palm. Jag kunde inte förstå att 
andra barn inte var lika fascine-
rade och högst av allt ville åka till 
en djungel. Det var min dröm i 
många år att få göra det en dag. 
Men det skulle dröja ända tills jag 
var 26 år då jag för första gången 
fick komma till djungeln. Äntligen 
fick jag äta mig mätt på allt vad 
djungel heter, för min uppgift var 
att kartlägga språk och behov av 
språkprojekt i Papua Nya Guienas 
djungler under drygt ett år plus 
tre månaders djungelkurs. 

För att gå några år tillbaka, så 
var det efter gymnasiet som jag 
kände att jag ville göra något med 
mitt liv som gav bestående värde. 
Samtidigt ville jag ha äventyr och 
därför drogs min uppmärksamhet 
utanför Sverige och utanför väst-

världen. Jag ville ju se de lummiga, 
gröna, djupa djungelskogarna. 

Under ett antal år gick jag lite 
olika kurser och skolor. Jag åkte till 
Indien och Bangladesh i sju måna-
der med en teamorganisation. Där 
kände jag att jag ville inrikta mitt 
liv på att jobba utomlands. Efter 
vad jag upplevde som ett tilltal 
från Gud, en klar tanke som bara 
kom till mig, sökte jag in på Stock-
holms Universitet för att läsa ling-
vistik. Ordet jag fick till mig var 
nämligen ”Wycliffe” (Folk&Språks 
tidigare namn) och jag bestämde 
mig för att ta steg i riktningen att 
jobba med språkutveckling och 
översättning. Att översätta Guds 
Ord tillsammans med ett folk som 
inte har det på sitt språk, kändes 
som en uppgift som gav beståen-
de värde. Jag tyckte det var riktigt 
kul att läsa lingvistik, det var som 
att pyssla, att dela upp ord i gram-
matiska delar. 

Men det tog alltså rätt många år 
innan jag reste ut i ett längre upp-
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drag, som jag nu är i med min lilla 
familj; närmare bestämt tog det 
15 år från det att jag upplevde till-
talet ”Wycliffe” när jag var i Bang-
ladesh. Under de åren förkovrade 
jag mig genom att studera mer 
lingvistik och även antropologi, 
pedagogik och teologi. Mot slutet 
av denna tid hände dock något 
ännu bättre: jag träffade Andreas 
som turligt nog också ville ut i 
världen men som fram tills då inte 
hittat den rätta språngbrädan.

När jag (Andreas) gick i årskurs 
7 kände jag att jag ville skippa den 
vanliga skolan, ”gå bibelskola ett 
år och sedan ut och se människor 
förvandlade av Gud!” Men jag gick 
klart grundskolan och sedan även 
ekonomisk linje på gymnasiet. 
Och hela 25 år senare sitter jag på 
ett flygplan till Sydostasien... Men 
längtan att åka utomlands fanns 
där under alla år. I Sverige jobbade 
jag mestadels med IT i olika for-
mer, vilket också är en pusselbit 
i det som jag håller på med idag 

på andra sidan jorden. Så här i ef-
terhand är jag väldigt glad över att 
jag inte kom iväg när jag var 14-15 
år, jag har lärt mig så mycket mer 
om vem jag är, men inte minst 
vem Gud är och vem jag är i Ho-
nom; dessutom: när Gud öppnar 
dörren blir det så mycket bättre än 
om jag sparkar in en dörr själv och 
ber att Han ska välsigna det jag 
gör. Gud har sin tidsplan, vår sak är 
att synka vad Gud vill göra och ta 
rygg på honom, inte före, inte ef-
ter, utan gå tillsammans med Ho-
nom, det blir så mycket bättre då 
har jag märkt. Men även om min 
roll här primärt är IT, så drömmer 
vi båda om att se människorna här 
förvandlade av Gud.

Nu är vi alltså sedan februari 
2015 i Sydostasien och jobbar med 

Andreas Karlhager
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IT och översättning. Andreas kom 
igång med sitt IT-ansvar ganska 
snart men för Catharina har det 
fram tills nyligen varit inlärning av 
landets officiella språk som stått 
högst på agendan. Men i maj i år 
så klarade hon slutprovet, vilket 
betyder att hon kan sätta igång 
med språkprojekt.

Andreas har sin bas på ett SIL-
kontor i en stad på ca 500 000 in-
vånare där vi också bor. Det finns 
en folkgrupp i regionen som hade 
ett språkutvecklingsprojekt med 
hjälp från SIL för över tio år se-
dan. Projektet fullbordades med 

de mål man hade då, men flera i 
folkgruppen har sedan dess velat 
fortsätta projektet för att få en 
komplett översättning. Eftersom 
SIL inte haft personalresurser till 
att hjälpa dem på flera år så har 
entusiaster i folkgruppen själva 
fortsatt översättningsarbetet. Nu 
kan de dock inte komma längre 
utan experthjälp från SIL. Vi fick 
förfrågan för ett år sedan om vi 
ville engagera oss med denna folk-
grupp. Vi bad och fick hjärta för 
dem. 

Catharinas uppgift den 
närmsta tiden är att bygga rela-

tioner och undersöka denna folk-
grupps behov av ett fortsatt över-
sättningsarbete. Innan ett projekt 
startas, måste folkgruppen själva 
visa att de kan bära projektet; 
att de själva har motivation och 
entusiasm för att slutföra över-
sättningen. Detta är viktigt för att 
folket sedan ska använda slutpro-
dukten. Det kommer alltså att bli 
en hel del resor till folkgruppen för 
oss. En del av byarna ligger väldigt 
avlägset så vår fyrhjulsdrivna bil 
kommer väl till användning; andra 
byar ligger utmed en flod där inga 
vägar finns. Vi ber att det rätta ska 
ske för denna folkgrupp.

Andreas och Olivia Imponerande skyltning Olivia, redan en kändis
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Vi möttes en varm och solig dag till 
en gemensam lunch med tillfälle 
till samtal och uppdateringar se-
dan sist man träffades, därefter 
fortsatte samlingen i Svenska Al-
liansmissionens lokaler. Missions-
föreståndare Mats-Jan Söderberg 
inledde med att läsa Upp. 7:9 om 
att alla folk och stammar och län-
der och språk ska stå inför tronen 
och lovsjunga Gud.  Att vi här och 
nu får arbeta för uppfyllelsen av 
detta. 

I år hade vi glädjen att genom ord 
och många vackra foton följa Gerd 
och Urs Ernsts arbete och liv un-
der sina 38 år i Kamerun. De tre 
barnen är nu, med sina familjer, 
på olika sätt involverade i mission, 
två av dem i Kamerun.  Gerd och 
Urs har översatt Nya testamentet 
till kako-språket och invigningen 
hölls år 2000. Översättning av 
Gamla testamentet pågår. En ku-
riosa i berättelsen är att paret fak-
tiskt startade sin missionstid hos 
budumafolket i Tchad - ett arbete 
som Margareta Karlsson sedan 
tog över.

Folk&Språks sommarträff i Jönköping

Christina Thornell, docent i afri-
kanska språk vid Göteborgs uni-
versitet, nu pensionär, har under 
många år arbetat som lingvistik-
konsult med projekt i Senegal. 
Här fick vi en inblick i arbetet för 
laalaa och paloor. Christina berät-
tade att hon nu med hjälp av ett 
stipendium kan fortsätta det 
lingvistiska arbetet, men i ett an-
nat språk. Gemensamt för dessa 
nyblivna pensionärer är att glöden 
på intet sätt mattats, utan att de 
planerar att på olika sätt fortsätta 
kontakten med ”sina” länder och 
projekt.

Annika Ralston presenterade en 
arbetsmodell som blivit allt van-
ligare för bibelöversättningar: att 
på distans arbeta för en onådd 

folkgrupp. Det kan vara att situ-
ationen i regionen är svår; krig och 
oroligheter gör att man inte kan 
arbeta i landet. Annika berättade 
bl. a. om en person som flytt från 
sitt hemland och nu från Sverige 
översätter Bibeln till sitt moders-
mål. 

Med på träffen var också några 
personer som på sikt planerar att 
på något sätt vara involverade i 
Folk&Språks arbete; kanske som 
översättningskonsulter. Det finns 
ett skriande behov av dessa, då 
många bibelöversättningar nu 
är färdiga och bara väntar på en 
konsultkontrollering innan de kan 
tryckas och börja användas. Be att 
vägar öppnas för dessa personer 
in i tjänst.

Gerd och Urs Ernst
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Brunnsparkskyrkan är en av 
flera församlingar som aktivt 
stöder Folk&Språks utsända Ca-
tharina och Andreas Karlhager. 
Den sammanhållande länken 
till församlingen är missionsrå-
dets ordförande Lennart Edén.

Brunnparkskyrkan i Tranås bilda-
des genom ett samgående mellan 
den lokala Pingst- och respektive 
EFK-församlingen 1999. Båda för-
samlingarna tog med sig en lång 
tradition av utlandsengagemang 
in i den nya gemenskapen. Ett 
engagemang som innebär förnyat 
stöd till tidigare satsningar och 
nytt stöd till nya projekt.

Lennart och hans fru Miriam 
har ett mångårigt engagemang 
i Bolivia bakom sig. Bland annat 
erfarenheten därifrån är till stor 
hjälp för Lennart när han och 
den handfull stora missionsråds-
gruppen samtalar om situationen 
kring församlingens engagemang 
idag.

– Det är viktigt med en löpande 
återkoppling från fältet. Direkt-
kontakten är så betydelsefull. Da-
gens digitala teknik har gjort det 
så mycket lättare att hålla uppe en 
regelbundenhet i rapporteringen.

Med det sagt är Lennart och 
missionsrådet väl på det klara 
med att för just Catharina och 
Andreas del så är möjligheten till 
den offentliga publiceringen be-
gränsad.

– Därför var vi så glada över till-
fället vi fick nu i somras att sitta 
ner och prata personligt under 
deras korta men givande hemma-
vistelse.

Lennart Edén – Brunnsparkskyrkans missionsråd

”Viktigt med återkoppling”

Sedan utresan i februari 2015 
har Catharina lärt sig  det lokala 
språket. 

– Det i sig är ju en av förutsätt-
ningarna för att kunna kommuni-
cera med den folkgrupp som det 
finns ett fokus på att hjälpa. Vi i 
missionsrådet väntar med spän-
ning på vilket språkuppdrag Ca-
tharina kommer att gå in i. 

Ett vanligt synsätt hos unga 
människor idag är att det egna 
engagemanget eller uppdraget 
bara ska gälla en kortare tid. Men 
återigen har bl a Lennarts tid på 

missionsfältet hjälpt till att skapa 
en förståelse i församlingen för att 
församlingens stöd och uppback-
ning kommer spänna över tid. 
Församlingen har i ett första skede 
riktat in sig på fyra år följt av en 
utvärdering.

– Under vår tid i Bolivia så följ-
de vi på nära håll en kollega som 
översatte Nya testamentet till 
det lokala språk som var aktuellt i 
området. Även om det fanns vissa 
utmaningar på vägen, utan vilka 
det kanske gått lite snabbare så 
tog det 20 år, berättar Lennart och 
fortsätter:

– Betydelsen av ett eget skrift-
språk är så stor. Under mina se-
nare uppföljningsresor har jag 
sett att det betyder så mycket för 
självkänslan som folkgrupp, bland 
annat stärker det identiteten och 
värdigheten.

Lennart Edén missionsrådets 
ordförande i Brunnsparkskyrkan 
Tranås tillsammans med Catha-
rina och Andreas och lilla Olivia.
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Flera församlingar står 
bakom fam Karlhagers 

insats – Brunnsparkskyrkan 
i Tranås och Korskyrkan i 
Stockholm är två av dem

Marianne Gustafsson – Korskyrkans missionsråd

”Större öppenhet för mission”
Korskyrkan i Stockholm har ge-
nom åren haft ett starkt engage-
mang för mission. En stor del av 
budgeten går just till internatio-
nella uppdrag.

För att bland annat få försam-
lingen att komma närmare mis-
sionsuppdraget uppdaterade för-
samlingsledning och missionsråd 
policydokumentet. Ökad delak-
tighet är nyckelordet.

– Vi uppmuntrar kontinuerligt 
församlingens ungdomar att söka 
resestipendier för att på så sätt kun-
na åka ut och se olika missionspro-
jekt, berättar Marianne Gustafsson, 
missionsrådets ordförande.

Hon berättar att delaktigheten 
dessutom ökat genom enstaka 
församlingsmedlemmars och att 
mission involverats mer i olika 
verksamheter. 

– Det är glädjande att se en 
större öppenhet och ett växande 
intresse, det känns som vi gjort 
ett omtag kring engagemanget 
utomlands.

I arbetet att sprida missionstän-
ket till församlingens olika verk-
samhetsgrenar har hemgrupper-
nas betydelse ökat. Andreas och 
Catharina Karlhager har ganska 
många förebedjare och det kan 
enligt Marianne bero på deras ini-
tiativförmåga att dela ut uppda-
terade bönekort nu när familjen 
under försommaren medverkade 
i olika samlingar.

Mariannes möte med Andre-
as och Catharina sträcker sig en 
handfull år tillbaka. 

– Catharina jobbade då som 

lingvist (språkvetare) och tackade 
ja till att bli med i missionsrådet. 
När parets resplaner tog fart an-
sökte de om stöd från oss. I vår 
policy finns en öppenhet att stöd-
ja församlingsmedlemmar även 
om de blir utsända av andra orga-
nisationer än vårt modersamfund 

EFK, förklarar Marianne.
Rent generellt har Korskyrkan 

en tonvikt på att stödja långtids-
projekt. 

– De som idag varit ute längst 
har varit verksamma i nio år. När 

Marianne Gustafsson missionsrådets ordförande i Korskyrkan  
Stockholm framför världskarta och foton på församlingens utsända.

missionären avslutat sitt uppdrag, 
har även vi avslutat understödet. 
Den återkommande utvärde-
ringen sker efter en 4-5 missions-
period. Samtidigt har vi relationer 
som bygger på omsorg och förbön 
utan att det förekommer under-
håll, denna relation är minst lika 
viktig, understryker Marianne.

Som sammanhållande i mis-
sionsrådet sammanfattar Marian-
ne aktuella böneämnen till olika 
bönesamlingar och bönestationer 
i gudstjänsten.

– En gång i månaden har vi ett 
missionsinslag. Det kan handla 
om ett besök, en video- eller brev-
hälsning. Därefter tar hemgrup-
perna vid i bönearbetet.
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Kunskap om livet och livets prin-
ciper – skapelseordningen - är 
enligt 1 Mosebok, grunden för ut-
veckling. Att lära sig att återupp-
repa livgivande processer för att 
gå från ’tur till skicklighet’. Till ex-
empel när man sår: vilken gröda, 
i vilken åker och sedan hur man 
bevattnar och tar hand om växten 
för att få skörd; det har vi oftast 
lärt oss genom muntliga traditio-
ner. På det sättet skapar vi en viss 
nivå av framåtskridande som ökar 
livskvalitén för oss människor. 

Genom att studera processen och 
ha möjlighet att dokumentera det 
i text för att bevara och föra över 
kunskapen även till människor 
som man inte har en direkt rela-
tion till, accelererar detta framåt-

skridande. Vi kallar det utbildning. 
Att ta del av denna spännande 
och tillfredsställande process, 
kräver vissa förutsättningar: att 
kunna läsa, skriva och räkna är så-
dana. För de allra flesta av oss som 
läser denna text är det självklart: 
vi kan läsa och skriva. 

Det judiska folket, Guds förbunds-
folk, kallas ofta Bokens folk. Gud 
har ju valt att kommunicera med 
oss via skrift eller snarare sett till 
att det Han gjort genom historien 
skrivits ned för att det ska föras 
vidare. Detta för att vi som inte 
var på den platsen och tiden kan 
få del av det Gud gjort genom 
historien. Vi kallar det den Heliga 
Skrift, Guds utandade Ord. Vi tror 
att inte bara de som talade var 

inspirerade av Guds Ande, utan 
även de som skrev ned orden var 
detsamma.

Jesus kom till oss och Han kall-
lades Ordet som blev kött bland 
annat. Detta Ord har blivit oss till 
frälsning. Hur då och när? Jo, när 
vi hörde det eller läste det. Hörde 
gjorde vi på grund av att någon 
läst det och la ut texten för oss. 

Tänk dig så oerhört viktigt det blir 
då med läs- och skrivförståelse. 
Hur begränsade vi skulle vara om 
vi inte kunde ta in kunskap eller 
förmedla den via det skrivna or-
det! 

För att kunna översätta Bibeln 
behövs ett antal förutsättningar. 
En av dessa är ett skriftspråk med 

Från alfabet...

...till bibelöversättning
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tillhörande grammatik. När ett så-
dant skapas läggs grunden till en 
ny kunskapsnivå. Sedan behövs 
kulturell kunskap: när Bibeln bör-
jar översättas, måste den ju förstås 
utifrån den kulturella kontexten 
den översätts till. 

I Sverige är vi privilegierade med 
skattefinansierad skolgång, där 
grunden läggs för vidare utveck-
ling. Vi lär oss att tillgodogöra 
oss kunskap, inte enbart från vår 
omedelbara närhet, utan från hela 
världen och en stor del av histo-
rien. 

I de flesta länder som Folk & Språk 
arbetar i, ser situationen väldigt 
annorlunda ut. Dels är de ekono-
miska förutsättningarna annor-
lunda. Men det finns också ofta 
många olika språk, och om det 
finns en statlig skola tillhandahål-
ler den oftast bara det officiella 
språket, inte modersmålet. Det är 
här vi kommer in och bidrar med 
olika delar beroende på var vi ar-
betar. I några afrikanska länder 
jobbar vi via SMR och Sida med 
läsundervisning. I flera av dessa 

språkprojekt pågår också en bi-
belöversättning. Den däremot 
kan inte finansieras av Sidapengar. 

Att lära sig läsa, skriva och räkna 
på sitt modersmål ger ökad livs-
kvalité, varav den mest grundläg-
gande är att lära känna Jesus. Att 
läsa om vem Han var, vad Han sa 
och gjorde. Frälsning är ett annat 
ord vi använder för att beskriva 
syndernas förlåtelse och pånytt-
födelse. 

Men givetvis följer fler fördelar då 
man lärt sig läsa och skriva: man 
kan förstå sina rättigheter som 
medborgare, ta del av yrkesutbild-
ning och skapa förutsättningar 
för en bättre ekonomisk verklig-
het. Utan läskunskap når vi inte 
den potential Herren lagt ner i oss 
människor. 

Folk & Språk, Wycliffe Bibelöver-
sättare har fått ett mandat från 
Gud att översätta Bibeln och ge 
världens folk Guds Ord. Det är 
Uppdraget! Förutsättningen för 
att ta del av bibelordet är språk-
utveckling och läskunskap. Om 
Bibeln översätts, men ingen är 

läskunnig, nås inte målet med 
frälsning för folkgruppen. I vissa 
språkgrupper gör vi språkkart-
läggningar, i andra alfabet, vidare 
bibelöversättning och på andra 
håll läsundervisning. Dessa står 
inte i motsats till varandra, utan 
samverkar och lägger grunden för 
bibelanvändning. De öppnar dör-
ren för utveckling hos dessa folk: 
till utbildning, sjukvård, rättig-
hetsmedvetande och bättre för-
ståelse för världen runt omkring. 

När du ber och ger till Folk & 
Språk är det detta du medverkar 
till. Vi arbetar i flera av de mest ut-
satta delarna i världen, t.ex. västra 
Afrika. Där finns utbredd analfa-
betism i många folkgrupper och 
ett stort antal av dessa har idag 
inte Bibeln på sitt modersmål och 
många är helt onådda av evang-
eliet.

För det bibellösa folken 

Mats-Jan

Under hösten påbörjar vi ett fadderprogram för bibelö-
versättare just i den delen av världen. Vi vill stötta lokala 
kristna som utbildat sig och skaffat gedigen kunskap och 
kompetens inom bibelöversättning. I nästa nummer av vår 
tidning kommer vi att berätta mer, så var med och be och 
ge till detta, så kan vi tillsammans fullborda Uppdraget.
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För 7 år sedan, 2009, fick vi på 
Folk & Språk besök av Michel 
Kenmogne, då chef för CAPTAL i 
Kamerun. I våras tog han över le-
darskapet för SIL International. SIL 
har 5000 medarbetare från 84 län-
der och arbetar i över 1600 språk.

För första gången har SIL In-
ternational valt en ledare som 
inte kommer från västvärlden. Dr 
Michel Kenmogne kommer från 
Kamerun i Afrika. Michel tillhör 
folkgruppen Ghomálá’ i västra Ka-
merun, en folkgrupp på 350  000 
människor. Som barn upplevde 
han hur det var att tillhöra en mi-
noritet, då all undervisning i skolan 
skedde på franska, ett språk som 
han då inte förstod. 

– Min folkgrupp kämpade 
under många år för att få an-
vända modersmålet i kyrkan, 

Ny ledare för SIL International - Wycliffes samarbetspartner

Här kan du läsa hela artikeln om 
Michel Kenmogne och hans kallelse:
www.wycliffe.net/articles?id=6533

Vi ökar din 
räckvidd!

www.malarlift.se

Västerås 
021-81 07 20
Stockholm 

08-19 40 00
Gävle 

070-631 09 99
Uppsala 

070-626 32 21

berättar Michel. Denna bak-
grund har format hans starka 
motivation för språkarbete och 
bibelöversättning.

Folk & Språk är beroende av enskilda män-
niskors givande för att kunna fortsätta vårt 
arbete. 

Vi vill därför uppmuntra dig  
som delar vår vision att  

bli en regelbunden 
givare. 

Skicka e-post till
info@folk.se eller 
ring 08–385530 för att 
få autogiroblanketten. 

Du kan också ladda ner 
den från vår webbsida 
www.folk.se.

Regelbunden givare!

Här kan du läsa Folk&Språks 
artikel från besöket 2009: 

Michel Kenmogne, som i våras tog över ledarskapet för SIL International.
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Aktuellt Projekt:
Utveckling i Kamerun

Bankgiro 900-7287  ”Projekt”, 
eller med Swish till nr: 123 900 7287

Vardagen fungerar tack vare 
att vi en gång lärde oss läsa

Vi anländer till babankifolket i 
västra Kamerun efter att ha kört 
några timmar på vägar som är 
minst sagt gropiga. Det är svårt 
att beskriva, men en vanlig bil 
skulle aldrig ta sig fram så vi är 
tacksamma för jeepen vi åker i. 
Naturen är otroligt vacker med 
kullar och dalar, exotiska växter 
och en böljande grönska. Man för-
står att här kan vad som helst växa 
och det finns möjlighet till skördar 
flera gånger om året. 

Väl framme träffar vi Tih Vitalis. 
Han kom som elev till en av alfa-
betiseringskurserna, som hölls på 
hans modersmål babanki. Han ge-
nomgick första året som innehöll 
grundläggande läs- och skrivför-
ståelse. Andra året fortsatte han 

med funktionell läsundervisning, 
som innebär läsundervisning som 
ger viktig kunskap till de som bor 
i en fattig landsbygdsmiljö. Under 
dagarna här hör vi att det t.ex. 
saknas kunskap om hur malaria 
sprids och botas och det finns 
många myter kring sjukdomen. Så 
när myggnät delas ut, vet männis-
korna inte hur de ska användas - 
helt enkelt för att man inte känner 
till att malaria sprids via myggor. 
Även grundläggande hygien som 
att tvätta händerna efter att man 
varit på toaletten är en viktig kun-
skap som funktionell läsundervis-
ning lär ut.

 Tih berättar att han också har 
lärt sig grisskötsel genom kursen. 
På så sätt har han kunnat tjäna lite 

pengar som han sedan använt till 
en odling, vilket i sin tur genererar 
mer inkomst. Detta har gjort det 
möjligt för honom att skicka sina 
barn till skolan och även hjälpt 
honom själv att kunna utbilda sig. 
Han berättar att så många bland 
babankifolket ser en höjd livskva-
lité som ett resultat av att infor-
mation och kunskap sprids på det 
språk de bäst förstår: modersmå-
let. Han utrycker hur deras värdig-
het höjs när de upplever att livet 
förbättras genom det de lär sig. 

Tih vill verkligen framföra ett 
stort tack för att det finns dona-
torer, Sida, SMR och Folk&Språk, 
som finansierar kurserna. 

Tih Vitalis i Kamerun

–Tack alla ni i Sverige som är med och stöder oss, hälsar Tih Vitalis i Kamerun.
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Du som är intresserad av Folk&Språks verksamhet kan bli medlem i 
Folk&Språk. Skicka då e-post till info@folk.se med dina kontaktuppgif-
ter. Medlemsavgiften är 250 kronor per år. 

Som medlem bidrar du till att förverkliga Folk&Språk och Wycliffes vi-
sion om att Bibeln ska bli översatt till alla språk. Du får också vår tidning 
fyra gånger per år, samt har rösträtt vid vårt årsmöte.

Bli medlem...
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Folk&Språk – Wycliffe arbetar 
med bibel översättning, språk-
forskning, litteraturproduktion, 
läsundervisning, högre utbildning, 
katastrofhjälp och socialt arbete. 
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Folk&Språk på Facebook
Gå in på vår Facebooksida och gilla Folk&Språk så får du  
fortlöpande information om vad som är på gång!

S. Kaserng. 14 B,

Ett testamente är en skriftlig handling som uttrycker en män-
niskas sista vilja för sin kvarlåtenskap. För den som vill finns 
möjlighet att skriva sitt testamente så att ekonomiska medel 
tillfaller Folk & Språk.

Att formulera ett testamente är vanligtvis enkelt och det finns 
goda möjligheter att utforma det efter önskemål. 

Folk & Språk har en broschyr med råd för hur ett testamente 
bör skrivas.

Skicka e-post till: info@folk.se eller 
ring 08-385530 så skickar vi broschyren!

Testamente
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Måleriet soM bryr sig.
~

Sylveniusgatan 3, Uppsala
018- 10 12 22

andresmaleri.se

Betald annonsplats!

www.upplandshus.se
Axel Johanssons Gata 3-5 • 754 50 Uppsala

Tel: 018-13 69 50 • E-post: info@upplandshus.se
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Drömmar är i Bibeln ett av de sätt 
Herren talar och leder sitt folk på. 
Drömmar är något underbart, jag 
älskar att drömma: att i tanken 
färdas in i framtiden och visuali-
sera hur det som idag inte finns 
eller jag inte har, eller har sett, ser 
ut. Att i sitt inre sträcka ut han-
den och beröra det som ännu inte 
finns till. 

Trons substans är ju att se det 
som inte finns, Abraham gjorde 
det och fick namnet trons fader, 
Moses utstod en massa svårighe-
ter och avsade sig bekvämlighet 
för att följa en längtan att leda 
sitt folk till frihet. Josef hade en 
dröm som visade sig ligga långt in 
i framtiden och vägen dit innehöll 
en hel del överraskningar: Josef 
blev såld som slav, sedan felak-
tigt anklagad och fängslad för 
att slutligen hamna på den plats 
han sett i drömmen. Hans hjärta 
hade då mjuknat, hans relation 
till dem han räddade livet på, sina 
egna bröder, var fylld med kärlek 
och medlidande. Han räddade 
ett land och sin egen familj! Precis 
som Jesus gjorde genom sin död 
och uppståndelse.

Gud i sin vishet visar oss må-
let i början, men vägen dit är en 
prövning med väntan, motgångar, 
brustna förhoppningar men om 
vi håller fast vid Herren och håller 
Hans hand så hamnar vi till slut på 
den plats vi såg i början.

Jag minns när jag 1989 hörde 
om kriget och konflikten i Nagor-

no-Karabach på nyheterna, jag 
hörde namnet Azerbajdzjan för 
första gången. Namnet fångade 
mitt hjärta så i flera månader 
gick jag runt och sa Azerbajdzjan, 
Azerbajdzjan. Ord som sakta for-
made sig till en bön, som blev en 
önskan, som växte till en kallelse-
medvetenhet. När vi sedan fem år 

Drömmen som blev verklighet
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”Du och jag kan få nåden 
att vara med och 
drömma tillsammans 
med Herren...”

växa fram. Samtidigt kunde vi nå in 
i grannländerna med evangelium. 

Min dröm blev verklighet! 
Sedan jag började mitt uppdrag 
för Folk&Språk har jag väntat- och 
väntar- på att drömmen ska växa 
fram och jag tror att jag börjat 
skymta den. Att vi ska få nåden att 
vara delaktiga i att 100 språk i värl-
den får Bibeln på sitt modersmål. 
Vi har redan varit med i ganska 
många projekt men det finns fler, 
närmare bestämt 1 778 språk som 
väntar. Kanske finns det troende 
i dessa språkgrupper som dröm-
mer om att kunna läsa Bibeln på 
sitt hjärtas språk, vad vet jag.

Men du och jag kan få nåden 
att vara med och drömma tillsam-
mans med Herren som kallat oss 
att förkunna Guds Ord för alla folk 
och språk, så låt Herren föda fram 
sin dröm i ditt inre. 

Mats-Jan Söderberg 
m. medarbetare

senare blev tillfrågade om vi ville 
åka som missionärer till Baku, sa 
vi ja! Vi blev kvar där i nio år och 
fick nåden att se många människor 
komma till tro och en församling 
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