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för de bibellösa folken
OKA-PROJEKTET

Här kommer en rapport från pastor Shalom och Oka-projektet i Sydostasien. 
Susanne och Kari Valkama var med i detta översättningsarbete med Nya testamentet 
som invigdes 2005 och de är fortsatt involverade när teamet nu översätter Gamla 
testamentet. 

Den lokala pastorn Shalom leder sedan några år tillbaka översättningsarbetet och i mars avslutade 
teamet slutrevideringen av 1 Samuelsboken och nu fortsätter de med Jesaja som är en lite svårare 
bok att ta itu med. 
Förutom att leda översättningsarbetet har pastor Shalom även fått möjlighet att utbilda sig till 
översättningskonsult för att hjälpa andra översättningsteam. En bibelöversättning måste alltid 
kontrolleras av en konsult innan den går i tryck. Under denna kontroll ställs frågor om texten för 
att försäkra att vanliga människor förstår det som översatts. Konsulten kontrollerar även att rätt 
teologiska ord används och att de används på ett konsekvent sätt. Bristen på 
översättningskonsulter i många delar av världen är ett problem eftersom det gör att många 
översättningar måste vänta på att gå i tryck. Även i detta land i Sydostasien är det stor brist på 
översättningskonsulter så det är ett stort tacksägelseämne att nu pastor Shalom kan gå in i denna 
uppgift också. 
Här är utdrag ur pastor Shaloms senaste uppdatering:
”Jag är tacksam för att jag fått möjlighet att bli översättningskonsult. Den här gången var jag med och 
kontrollerade [delar av GT] på en dialekt av apisospråket* (en folkgrupp på 5 miljoner, nästan alla muslimer, 
men folkislam är uppblandad med animism och det förekommer offer till avlidnas andar). Det finns en liten 
grupp av inhemska kristna på den plats där översättningen görs.”
Denna gång kontrollerade pastor Shalom fyra kapitel i 4 Mosebok och han ska kontrollera tre 
kapitel till efter att han förberett frågor till texten. Pastor Shalom fortsätter:
”Jag är mycket glad eftersom det var vissa ändringar som jag föreslog som teamet mottog med tacksamhet. 
Apisoteamet är mycket bra eftersom de är öppna för förslag till att revidera översättningen. Processen som vi 
använde: Någon från teamet läste översättningen och någon av de ’vanliga’ personerna fick sedan återberätta 
texten. Nästan alla kunde komma ihåg och berätta texten korrekt. De gav också vittnesbörd om Gud som är 
mäktig och kärleksfull. Genom att ställa frågor på texten fick man en djupare insikt om Herren.”
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En ny masterutbildning i bibelvetenskap och bibelöversättning ska börja i höst på ett 
universitet på ön där huvudstaden ligger. Som det ser ut nu kan man också studera 
vissa kurser på distans. Pastor Shalom är intresserad av att studera på halvtid och 
förbereder sig nu genom att följa en kurs i grekiska. Han vet ännu inte om han blir 
antagen och hur han ska finansiera sina studier. I området där han bor vaccinerades 
pastorerna som en grupp mot Covid-19 efter sjukvårdspersonal och lärare, så pastor 
Shalom har nu fått den första sprutan.
Särtrycket av ”Guldord av Kung Salomo” (Ordspråksboken) och kalendern (för 
2021) har fått ett gott mottagande bland Oka-folket och flera har köpt exemplar. 
Folk tyckte om kalendern bland annat eftersom den innehöll bibelord från 
Ordspråksboken.
Vi tackar Gud för hur Han använder pastor Shalom bland okafolket och även bland 
andra folkgrupper i landet som en hjälp i deras översättningsarbete. Vi ber om Guds 
ledning för honom när det gäller de bibelkurser som han nu förbereder sig för. 
Vi tackar även Gud för Dig som är med och stödjer pastor Shalom och gör det 
möjligt för flera folkgrupper i Sydostasien att få Guds Ord på sina modersmål! Ett 
stort tack!
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