
Okaprojektet för de bibellösa folken

”Lovad vare Herren för sin trofasthet mot okateamet 
i översättningsarbetet så att det fortsätter att ha bra 
resultat.”

Denna hälsning kommer från Pastor Shalom i Sydost-
asien. Här stöttar Folk & Språk pastor Shalom som leder 
översättningsarbetet av Gamla Testamentet till språket 
oka. Han skriver vidare:

”Vi har också begränsningar i arbetet, speciellt när vi möts 
för diskussion via videosamtal. Ofta har vi problem med 
internet och strömavbrott. Vi använder Zoom-appen och 
vi är tacksamma för den möjligheten att arbeta tillsam-
mans. För några månader sedan blev en av medlemmar-
na i översättningsteamet sjuk och skulle behöva opereras. 
Fastän han ännu inte har blivit opererad så kan han sitta 
och är ofta med i Zoomsamlingarna även om han inte 
orkar så länge. Trots detta fortsätter okateamet entusias-
tiskt vidare med arbetet.”

Pastor Shalom berättar även om en bykontroll av 1 Samu-
elsboken 1-31 som de hade nu i maj månad. En bykontroll 
är när den översatta texten visas och kontrolleras av 
bybor som tidigare inte sett texten. En muslimsk kvinna 

som vi kan kalla Samina var då med vid kontrollen och 
hon var glad att hon hade fått den möjligheten. Under 
lunchpausen frågade hon vilka böcker som hade blivit 
översatta till oka, och de andra i teamet förklarade att 
det som hon läst var ett avsnitt ur Bibeln. Samina utbrast: 

”O, det är en mycket bra berättelse, kan jag få den här 
texten?” Det var första gången teamet träffade Samina så 
de ville inte fråga henne mer. Men de ber nu att hon ska 
få välsignelse från Herren och vara med och hjälpa dem 
flera gånger. 

Teamet håller även på med konsultkontrollering (sista 
steget innan publicering) av hela Psaltaren i augusti och 
planerar för konsultkontroll för 1 Mosebok 1-20 i juli. 

Vi vill önska er en fortsatt glad sommar och tack för 
att ni står med i arbetet för oka-folket! Var gärna 
med och be för Samina och kontrolleringarna som 
teamet nu är mitt uppe i.

Hälsningar från pastor Shalom!
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Bild: Samina läser Bibeln för första gången.




