
Sedan senaste uppdateringen har okas 
översättningsteam med pastor Shalom i spetsen fått 
Psaltaren 101-120 konsultkontrollerat. 

Oka-teamet bestod, förutom av pastor Shalom, även 
av två översättare och tre medhjälpare som tidigare inte 
sett texten och som var med som kontrollanter att 
språket var tydligt för ”vanligt folk” som inte alls jobbat 
med översättningen. Förutom oka-teamet i Sydostasien 
fanns även Kari Valkama i Finland och en konsult i 
Schweiz (som gjorde själva kontrollen) med online. De 
tre medhjälparna i oka-teamet reste varje dag hem till 
pastor Shalom för checkningen, och resan tog 1,5 timme 
bara i en riktning. Det hela fungerade bra men det var 
flera obekväma teknikaliteter, så som rundgång och 
dåligt ljud. En annan utmaning var tidsskillnaden mellan 
platserna som gjorde att de inte kunde hålla på mer än 4 
timmar per dag. Men eftersom checken tog en del på 
krafterna så var det rätt bra det.De kom fram flera viktiga 
saker under checkningen. De viktiga nyckelorden 
”hörnsten”, ”förbund” och ”löfte” fick till exempel ändras 
från de ord som tidigare använts i Nya Testamentet och 
andra tidigare översatta texter så att de yngre oka-
talarna ska förstå. Det var de 30-åriga medhjälparna som 
påpekade detta. Detta var även en bra träning för pastor 
Shalom när han gör bytester. Han lärde sig vilka frågor 
som bör ställas på texten i Psaltaren, som är en poetisk 
text. Ju bättre tester man kan göra i byn, desto mindre 
återstår att förbättra på konsultkontrollen.

Översättarteamet fick återigen se att en översättning 
som för dem verkar tydlig och klar, nödvändigtvis inte är 
klar för personer som inte i förväg har satt sig in i att läsa 
kommentarer om vad texten vill säga. De personer som 
fungerade som medhjälpare uttryckte sin tacksamhet 
över att de fick vara med och lära sig mer om Bibeln. Även 
en av översättarna fick ny inspiration för 
översättningsarbetet och har nu gjort många bra 
förbättringar på deras pågående översättning av boken 
Jesaja. Resten av konsultkontrolleringen (Ps. 121-150) 
planeras att bli i höst och då ska konsulten resa till 
Sydostasien. Det är trots allt lättare när alla sitter i samma 
rum och ingen behöver resa långt varje dag. 

Tack för att ni är med och ber för och ger till 
översättningen av Gamla Testamentet till språket oka! 
Pastor Shalom är förutom översättningsarbetet även 
denna månad fullt upptagen med hebreiska studier. I 
slutet av juni har han ett inträdesprov till ett 
Mastersprogram i Bibel och bibelöversättning på en 
teologisk högskola i landet. Var gärna med och be om 
Guds ledning för honom i detta! 
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Märk din gåva ”Oka” 
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