
Kusaalprojektet för de bibellösa folken

Från språkgruppen västkusaal i Burkina Faso kommer 
här en hälsning. De håller på att översätta Nya Testamen-
tet till sitt språk och de har nu evangeliet enligt Matteus, 
Markus och Lukas samt Efesierbrevet och Filipperbrevet 
tillgängliga för att föda sig andligt med när de vill. Även 
de som inte kan läsa har åtminstone något kapitel i någon 
bok av evangeliet enligt Lukas inspelat och kan lyssna när 
de vill för sin andliga tillväxt. 

Folket önskar dock få fler böcker tillgängliga. Från och 
med nästa år kommer därför Folk&Språk att dubblera sitt 
underhåll till detta projekt. Tack vare detta så kommer 
teamet att kunna ha ytterligare en översättare på deltid 
(just nu har de bara en översättare) samt köpa åtminsto-
ne en dator till. De kommer även att kunna organisera fler 
by-checkar och också spela in sånger på språket. Detta 
kommer att föra arbetet framåt avsevärt. Om projektet 
får det totala understöd som de önskar så är målet att 
Nya Testamentet ska vara klart år 2025. 

Vi tackar Gud tillsammans med teamet för att deras 
ende översättaren Elie och hans fru just tillfrisknat från 
Covid-19. 

Tack för era böner och ert givande till folkgruppen 
västkusaal under detta år! Inför nästa år trappar  vi nu 
upp för att projektet ska fortsätta stadigt framåt med 
ökade resurser. Vill du vara med redan nu och ge en gåva 
till Folk&Språks löfte för ökat understöd till att västku-
saal-folket ska få Nya Testamentet på i sitt språk så märk 
ditt givande med västkusaal. 

Med dessa rader vill vi önska er en riktigt God Jul och 
ett Gott Nytt År!

Hälsning från Burkina Faso!
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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 fortsätter!


