
Kusaalprojektet för de bibellösa folken

Från översättningsteamet bland västkusaal i Burkina 
Faso kommer en glädjande rapport om hur översätt-
ningen av Nya Testamentet går vidare i snabb takt. 
Att översättningsarbetet går mer stabilt framåt nu är 
tack vare ett större stöd från Folk&Språk sedan i år då 
vårt understöd fördubblades. Detta innebar att ännu en 
lokal översättare kunde anställas, att teamet kunde köpa 
in ny dator och att resorna ut i byarna för kontroller av 
översättningen nu kan ske mer regelbundet. 

Sedan förra uppdateringsrapporten i maj i år har teamet 
blivit klara med både teamkontroll, bykontroll och ”back 
translation” av 1 och 2 Korintierbreven. Det är flera steg 
involverade vid översättning av Bibeln. Först översätter 
en översättare ett första utkast av ett textavsnitt eller 
en hel bibelbok. Sedan kontrolleras översättningen av 
ett översättningsteam. Sedan tas det med ut i byar och 
kontrolleras av fler människor för att se att de förstår 
vad som översatts och att texten inte missförstås. Nästa 
steg kallas ”back translation” på engelska och innebär att 
hela den översatta texten översätts tillbaka ord för ord 
till ett större språk, t.ex. franska, för att en konsult ska 
kunna kontrollera teologi, nyckelord m.m. i texten. Näst 
sista steget är konsultkontrolleringen och sista steget är 
publiceringen. 

När det gäller västkusaal finns redan hela Nya Testamen-
tet som ett första utkast. Alla NT:s böcker t.o.m. Filemon 
har kontrollerats av översättningsteamet. Av dessa har 
hela 8 böcker (1-2 Korintierbreven, 1-2 Tessalonikerbreven, 
1-2 Timoteusbreven, Titus och Filemon) teamkontrolle-

rats sedan förra uppdateringen i maj i år. Under dessa 
tre månader har även 1-2 Korintierbreven blivit både 
bykontrollerade och översatts tillbaka till franska som en 
förberedelse för konsultkontrolleringen. Apostlagärning-
arna, Galaterbrevet, Efesierbrevet och Filipperbrevet blev 
klara med alla steg t.o.m. konsultkontrollering under förra 
kvartalet. 

Förutom själva översättningen pågår även skapande av 
sånger på västkusaal vilket är mycket uppskattat i språk-
gemenskapen. Kopior på de bibelböcker som har blivit 
konsultkontrollerade har under de senaste månaderna 
efterfrågats av kusaal-talarna vilket tyder på ett växande 
intresse för översättningen. En pastor i en församling 
säger att han tycker om att predika på västkusaal och att 
han märker att församlingen också uppskattar det mycket. 

Tacka Gud för vad Han gör genom sitt Ord i kusaal-sam-
hället! Men var även gärna med och be för fred och 
stabilitet i Burkina Faso som fortsatt är utsatt för terro-
ristattacker nu och då. Detta skapar en stor oro bland 
kusaal-folket. En del av kusaal-folket lever i hunger när 
matpriserna ständigt går upp. Tack för att du står med 
kusaal-folket i deras med- och motgångar genom att lyfta 
dem i bön!

Om du önskar ge en extra gåva till översättningsarbetet 
av Nya Testamentet till västkusaal så tas den mycket 
tacksamt emot så att Folk&Språk kan bidra med den del 
som vi lovat kusaal-teamet. Tack på förhand och Guds 
välsignelse!
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