
Kusaalprojektet för de bibellösa folken

Här kommer en uppdatering från Burkina Faso och 
bibelöversättningsprojektet bland folket västkusaal. 

Sedan detta års början har bibelöversättningsteamet 
redan blivit klara med en by-kontroll av Apostlagärningar-
na samt också nyss blivit klara med konsultkontrolleringen 
av boken. Stegen i bibelöversättning är att först göra ett 
första utkast, sedan läser översättarteamet igenom och 
kontrollerar, sedan tas det team-kontrollerade utkastet 
med ut i byar där folk i byarna lyssnar och kommenterar 
för att få full förståelse. Det sista steget innan publicering 
är sedan konsultkontrollering, där en översättningskonsult 
sitter med teamet och ställer frågor om texten för att se 
så att översättningen reflekterar korrekt teologi. Under 
detta år har teamet även hunnit by-kontrollera 1 och 2 
Korintierbreven. Ja, översättningsarbetet går nu snabbare 
och är mer stabilt. Detta på grund av att teamet kunnat 
rekrytera ytterligare en översättare samt fått mer resur-
ser till kontrollerna. Och detta tack vare att Folk&Språk 
ökat sitt underhåll avsevärt till detta projekt från 2022. 

Här kommer ett vittnesbörd från Martin Zouma, den nye 
översättaren:

”Under en av våra kontroller av Apostlagärningarna så 
kände jag det så som israeliterna upplevde det i Apostla-
gärningarna 22:2 när Paulus talade till dem på hebreiska. 
De var tysta när han talade till dem på deras moders-
mål. Det visar på vikten av ens modersmål och vilken 

direkt effekt detta har på ens liv. Detta uppmuntrar mig 
till överlåtelse av översättning av Herrens Ord till mitt 
modersmål. Det som hände med apostlarna överbevisade 
mig att Guds Ord på vårt modersmål är mer attraktivt 
och hjälper oss att förstå och att ta emot det utan någon 
ansträngning.”

En pastor i området och hans fru var med på en team-
kontroll av Apostlagärningarna, och frun sade att det var 
första gången hon förstod Guds Ord tydligt och att hon 
lätt kunde ta emot det. 

När översättaren pastor Elie var på hemväg från teamkon-
trollen från en by till en annan, råkade han oturligt nog 
ut för några terrorister. Och dessvärre arresterade dessa 
pastor Elie. Men prisat vare Gud så befriades han sedan. 

Var gärna med och be för fortsättningen av västkusaal-fol-
kets översättningsarbete och inte minst om beskydd för 
teammedlemmarna när de reser mellan byar för kontrol-
ler av översättningen. Vi tackar Gud för att Folk&Språk 
nu kan bistå teamet med mer resurser så att de kunnat re-
krytera ytterligare en översättare samt kan göra de resor 
som krävs för kontroller av översättningen. I och med att 
Folk&Språk mer än fördubblat underhållet till projektet 
från tidigare år så är vi mycket tacksamma för om ni ville 
fortsätta att ge till västkusaal-folket som väntar på Guds 
Ord på sitt modersmål!

Guds Ord på vårt modersmål kan vi ta emot 
utan ansträngning
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