
Okaprojektet för de bibellösa folken

Sedan flera år tillbaka är Nya Testamentet översatt 
och publicerat med hjälp av Susanne och Kari Valkama 
som fortfarande är engagerade i projektet. Sedan dess 
har översättning av Gamla Testamentet fortsatt där den 
lokala pastorn Shalom leder arbetet. Folkgruppen är till 
största delen muslimer och därför är Gamla Testamentet 
särskilt viktigt. Folk&Språk har sedan ett år tillbaka stöttat 
Pastor Shalom i detta arbete.

Pastor Shalom ger här sin hälsning till sina svenska under-
stödjare: 

Pandemin har påverkat mycket i människors liv under när-
mare två års tid. Många aktiviteter som planerats har blivit 
inställda på grund av att det är svårt att åka någonstans. 
Översättningsträffar och kontroller av översättningen i 
byar har varit tvungna att ställas in på grund av regering-
ens bestämmelser om inskränkningar av aktiviteter. Men 
lovad vare Herren, i denna svåra tid har Han gjort det möj-
ligt för översättarteamet att fortsätta arbetet på ett nytt 
sätt. Vi är tacksamma att vi med hjälp av videosamtal via 
Zoom har kunnat fortsätta att träffas och arbeta tillsam-
mans även om bara 3-4 timmar 3 gånger per vecka. 

I en församling ute på landet har Pastor Shalom provat 
att använda sig av en strukturerad metod där Bibeln 
används på ett praktiskt sätt. Metoden går ut på att varje 
deltagare först läser ett avsnitt ur Bibeln tyst för sig själv 
och sedan besvarar ett antal frågor om vad Herren säger 
genom avsnittet och ger respons på det. Deltagarna får 
även till uppgift att ge ett vittnesbörd utifrån det de läst 
och upplevt genom frågorna. Gången efter får deltagarna 
till uppgift att förbereda en kort predikan över avsnittet. 
Flera vittnesbörd gavs efter samlingen. De fortsätter nu 
med dessa samlingar även i december. 

Tack för att ni har stått med Pastor Shalom och översätt-
ningsteamet under detta år i deras hängivna arbete med 
Gamla Testamentet och för att okafolket ska bli förvandla-
de av Guds Ord på sitt eget modersmål! 

Vi från Folk&Språk vill önska er en riktigt God Jul & 
Ett Gott Nytt År och hoppas att ni även nästa år vill 
följa detta viktiga arbete!

Från Pastor Shalom och folkgruppen oka i Sydostasien 
kommer här en uppdatering innan årets slut
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