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በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን 
እንዲሁ ወዶአልና። 

Tenk om du hadde fått en bok i hånden, skrevet på dette språket! At du fikk høre at i denne boken 

finner du alt du trenger til et godt liv her på jorden og til og med veien til frelse og et evig liv! 

Jeg går ut i fra at det er få av dere som forstår Amharisk, hovedspråket i Etiopia og det ville nok 

vært veldig frustrerende og prøve å lese denne viktige boken uten, å forstå den. 

Dette er situasjonen for millioner av mennesker rundt i verden, også i Etiopia, der Bibelen snart er 

ferdig oversatt til kambatta. Et språk som snakkes av over en million mennesker.  

Det samme gjelder mange av de ca. 85 språkene som snakkes i Etiopia og på årets Bibeldag ønsker 

vi i Bibelselskapet å sette fokus på både igangværende og nye oversettelsesprosjekter. 

Bibeloversetter Philipos og medarbeiderne hans jobber under enkle forhold og det tar tid, 

oversettelsen til kambatta startet i 2001. Slik det nå ser ut regner de med å være ferdig i løpet av 

året. 

Be for Philipos, Marcus, Lucas og alle de andre som jobber med oversettelse i Etiopia. Be om 

styrke slik at de holder ut til arbeidet er ferdig!  

Tilbake til teksten øverst her, som viser den lille bibel på amharisk, altså Johannes 3,16. 

Skriftstedet som betyr så mye for mange av oss og som vi forstår så godt på vårt eget språk. 

-For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror 

på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.  

Be om at de mange i Etiopia som ønsker seg en bibel, snart kan få opplevet underet at Gud 

gjennom det skrevne ordet, snakker deres eget språk! 
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