
Okaprojektet för de bibellösa folken

I Sydostasien stödjer vi översättningsarbetet med Gamla 
Testamentet till språket oka med lokala Pastor Shalom 
i spetsen. Nya Testamentet är översatt och publicerat 
sedan flera år tillbaka genom Susanne och Kari Valkama 
som fortfarande är engagerade i projektet. Förutom 
Pastor Shaloms roll att leda översättningsarbetet nu så 
har han även nyligen blivit översättningskonsult och kan 
därför även hjälpa andra bibelöversättningsprojekt i områ-
det. I förra uppdateringen i juni så meddelade vi att Pastor 
Shalom i slutet av juni månad skulle ha ett inträdesprov 
till ett Mastersprogram i Bibel och bibelöversättning på 
en teologisk högskola för att utbilda sig vidare vid sidan av 
översättningsarbetet. Vi kan nu meddela att programmet 
fick ställas in denna omgång och att därför Pastor Shalom 
skjuter upp den utbildningen. 

Mama Grace, en av översättarna i oka-teamet, säger så 
här om sin roll:

Det har varit en förmån för mig att översätta Guds Ord till 
språket oka. Jag kan läsa Bibeln varje dag och få ledning 

och bli styrkt. Guds Ande leder mig så jag förstår Guds 
Ord och mina attityder och handlande förändras. Herren 
Gud har välsignat mig på många sätt för jag har mer och 
mer förstått Hans nåd att vi kan bli frälsta och räknade 
som Guds barn. Han har en oändlig kärlek till oss. En sak 
som jag hela tiden ber och hoppas på är att Herren ska 
förbarma sig över oka-folket så att de blir frälsta. Jag 
är glad över att oka-språket som förut inte hade några 
böcker nu är nedskrivet och än mer Guds Ord! Jag är 
också tacksam att Guds Ord är översatt så det är lätt att 
förstå för dem som läser det. Jag tackar alla som inte 
tillhör oka-folket som hjälper oss med alla behov så att vi 
kan göra detta värdefulla arbete. Må Gud välsigna arbetet 
så det blir till välsignelse för oka-folket.

Tack för att Du är en del i att oka-folket kan förvandlas 
genom sitt Ord!

Mama Grace berättar om sin roll!


