
Okaprojektet för de bibellösa folken

Här kommer en uppdatering från bibelöversätt-
ningsprojektet bland oka-folket i Sydostasien. Nya 
Testamentet finns sedan många år tillbaka på språket oka 
genom Susanne och Kari Valkamas tjänst bland folket. Fol-
ket är huvudsakligen muslimer med en liten andel kristna.

Nya Testamentet (som kallas ”Budskapet om frälsning” 
på oka) är även inspelat och finns som ljudbibel. Det 
finns tillgängligt digitalt och har delats ut bland folket. 
Jesusfilmen enligt Lukas finns dubbad till oka och även en 
Jesusfilm enligt Markus finns tillgänglig som kan delas med 
minneskort för androidtelefoner. På gudstjänsterna varje 
vecka läses nu ”Budskapet om frälsning” på oka. Deltagar-
na gläds över att få höra Guds Ord på sitt eget språk och 
säger att de nu förstår. 

Vid jul och påsk anordnas tävlingar i de olika kyrkorna 
runtom oka-området där man läser ur ”Budskapet om 
frälsning”. Till barnen ges serietidningar om Jesu liv som 
översatts till oka med titlarna ”En vän till alla människor” 
och ”En som har makt att frälsa.”

Med den lokala pastorn Shalom i spetsen översätts nu 
även Gamla Testamentet. Här har Folk&Språk varit med 

och stöttat sedan några år tillbaka. Josua, Rut, Ester, Ord-
språksboken, Daniel, Amos och Jona är redan klara och 
har delats ut till oka-församlingarna. 

Första veckan i mars anordnades en konsultkontrolleri-
ng av Psaltaren 121-150. Konsultkontrollering är det sista 
steget man gör i översättningsprocessen före publice-
ring. Tre personer som tidigare inte sett den översatta 
texten var med och hjälpte till genom att läsa varje 
psalm och ge sina kommentarer. Psaltaren 121:3-4 ”Han 
tillåter inte att du nås av olycka, Han som tar hand om 
dig sover aldrig. Den som tar hand om Israel är verkligen 
inte trött eller sover” talade till en av kontrollanterna 
på ett särskilt sätt. Denna muslimska man förstod nu 
att Israels Gud är en god Gud som vakar över sitt folk. 
Psaltaren 139:7-8 ”Jag kan verkligen inte bli fri från Din 
kraft och jag kan inte fly från Din närvaro. Om jag går 
upp till himlen så är Du där uppe och lägger jag mig ned 
i dödsriket, är Du där också” talade till en annan av kon-
trollanterna. Hon var tidigare muslim men blev kristen 
då hon gifte sig. Sedan hon blev kristen har hon upplevt 
mycket av Guds kraft i sitt liv, och hon känner att Guds 
kraft alltid finns där för att Han är god. 

Nya Testamentet (”Budskapet om frälsning”) finns  
som ljudbibel på oka!
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