
Sedan senaste uppdateringen i maj från 
folket väst-kusaal i Burkina-Faso så har 
bibelöversättningsarbetet gått framåt. 

Vi skrev då att större delen av detta år skulle 
gå åt till revidering av Matteusevangeliet. Men 
nu är Matteusevangeliet kapitel 1-20 klart och 
konsultkontrollerat och även Galaterbrevet, 
Efesierbrevet och Filipperbrevet är översatta 
och testkontrollerade i två steg; både av ett 
revideringsteam och av den allmänna befolk-
ningen i kusaal-byarna. Konsultkontrollering av 
dessa brev planeras till senare i år. Det finns en 
iver bland folket att få hela Nya Testamentet 
klart för kusaal-folkets andliga tillväxt. De per-
soner som är med i test- och revideringsteamen 
kommer från olika byar i kusaal-området och en 
del färdas långt, någon så långt som uppemot 
60 kilometer för att komma till reviderings-
sessionerna.

Efter att stora delar av Matteusevangeliet var 
konsultkontrollerat så har nu folket tre 
evangelier klara (Matteus, Markus och Lukas). 
En pastor i en församling som var med på 
revideringssessionerna av Galaterbrevet, 
Efesierbrevet och Filipperbrevet sade att dessa 

sessioner är mer utbildande och kraftfulla än att 
gå på bibelskola. Han sade: ”Vi diskuterar varenda 
vers i dessa brev för att se så att översättningen är 
korrekt. Fastän jag varit pastor i många år så måste 
jag ödmjukt säga att min pastorala tjänst inte 
skulle vara komplett om jag inte hade haft möjlig-
heten att vara en del av detta revideringsteam för 
att upptäcka bibliska insikter.” 

En annan person älskar att vara med under 
revideringssessionerna så mycket att hon lämnade 
fältarbetet under en vecka trots att det nu varit 
regnsäsong och tiden då alla jordbrukare arbetar 
med jordbruksaktiviteter. Men reviderings-
uppgiften kändes viktigare för henne. Hon ut-
tryckte hur hon blev berörd och undervisad av 
Guds Ord när de läste vers efter vers på hennes 
modersmål. En annan kvinna var med och hjälpte 
till att korrekturläsa översättningen och hon be-
stämde sig för att läsa dessa tre reviderade böcker 
till andra trosbröder för deras andliga upp-
byggnad. Folket längtar efter att få fler bibelböcker 
på väst-kusaal översatta för att få andliga recept 
att nära sig själva med för sin andliga tillväxt.

Tack för att du står med kusaal-folket i sitt 
idoga arbete att få Nya Testamentet på sitt 
modersmål!
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Nu är insamlingsmålet uppnått för 2021, tack för att ni stått med och 
stöttat arbetet! Nu fortsätter vi att samla in för målet 2022 då 

projektet väst-kusaal fortsätter!
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