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VÄCKELSEMÖTE PÅ TÅGET

V

år mariöversättare Larisa besöker Sverige. Hon kommer att medverka 21/4 kl.
16 på missionsgudstjänst i Betel i Vagnhärad och 22/4 kl. 11 i Folkungakyrkan i
Stockholm. Varmt välkommen!
Under hennes förra besök berättade hon om sin tågresa i en s.k. öppen vagnavdelning.
"Jag var i djup sömn", berättar hon, "när han som hade bädden under mig ropade: 'Kom
ner och prata! Vem är du och vad jobbar du med?' Jag berättade att jag är mari och att
jag översätter Bibeln till mitt språk. Det blev en livlig diskussion. Mannen var tatar och
muslim.

Han berättade om sitt hus, sin bil, hur framgångsrikt hans företag var och om allt som kan köpas för pengar. Ett tiotal
medresenärer lyssnade. Efter ett par timmar frågade han: 'Varför måste man översätta Bibeln till mari?' Därför att alla
marier inte kan ryska. Bibeln berättar att Gud har skapat världen och människan som dock förlorade gemenskapen
med Honom när hon föll i synd – men Gud har en frälsningsplan: Guds son Jesus dog för våra synder och var och en
som tror på Honom får syndernas förlåtelse och evigt liv. 'Står det verkligen så i Bibeln?' frågade han. Jag hann inte
svara när en ung man sade: 'Precis så står det!' Tataren frågade: 'Ni båda två tror att Gud förlåter synder på grund av
sin Son?' Vi sa i en röst: 'Ja, det tror vi verkligen!' Emellanåt försökte tataren försvara islam men kunde inte bevisa
att den gav svar på människans frågor, vilket han till slut erkände. Kvällen var långt gången när tataren sade: 'Jag vill
läsa Bibeln! Är den översatt till tatariska?' Jag berättade att Bibeln fanns och gav honom adresser där han kunde fråga
efter den. En kvinna sade: 'Jag är tjuvasjiska. Kan man någonstans få Bibeln på tjuvasjiska? Jag skulle vilja läsa den
på mitt eget språk.' Jag gav även henne några adresser.
Samtalet om Bibeln fortsatte långt in på småtimmarna men jag kände mig inte alls trött. Mitt hjärta brann av glädje!”
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