
Revideringen av Nya Testamentet till språket 
väst-kusaal i Burkina-Faso fortsätter. Pastor Elie 
är den enda översättaren i projektet, plus en 
assistent som hjälper honom. Under stor del av 
detta år kommer Matteusevangeliet att 
revideras. 

Översättning av Nya Testamentet till väst-
kusaal påbörjades för många år sedan med tre 
översättare men fick avbrytas 2013 på grund av 
ekonomisk brist. Men de fortsatte dock jobba 
utan lön och gjorde ett första utkast av hela Nya 
Testamentet. Det är först under de senaste åren 
som de börjat konsultkontrollera och revidera 
översättningen. Under denna tid kom 
Folk&Språk med. Fram tills nu är teamet helt 
klara med konsultkontrollering av Markus- och 
Lukasevangeliet.  

Samtidigt som revideringen pågår så 
genomförs även workshops för så kallad 
etnomusikologi. 

En man åker runt i flera byar och har dessa 
workshops på de bibelböcker som är klara. På en 
sådan workshop lär sig deltagarna att skriva 
sånger på sitt språk utifrån texter ur Bibeln. Detta 
är en viktig faktor för tillväxt i den lokala 
församlingen. 

En kvinna från byn Dawega i kusaal-området 
höll tidigare i läsklasser på ett annat språk men 
kan nu läsa på sitt eget modersmål väst-kusaal. 
Hon är mycket entusiastisk för detta och vill som 
en pionjär börja lära kusaal-folket att läsa Guds 
Ord på språket väst-kusaal. 

Projektet går alltså framåt. Det bibelmaterial 
som är färdigreviderat börjar användas på olika 
sätt. Förutom Covid-19 och dåligt internet så 
drabbades området även av terrorattacker förra 
året vilket orsakat oro och stört projektet. Var 
gärna med och be om lugn i området.

Tack för att du är med och ber och ger för att 
folket väst-kusaal ska få Nya Testamentet på sitt 
modersmål!
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