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Välsignat arbete
Aibek Moldakmatov från Kirgizistan i Centralasien besökte Stockholm i april. Han växte upp under svåra förhållanden med en pappa
som var alkoholist och som misshandlade både mamman och barnen.
Aibek var full av hat mot sin pappa. År 1985 hade han en livskris och
ville ta sitt liv. Just då mötte han en evangelist som gav honom Johannesevangeliet som IFB hade tryckt några år tidigare. Ingen vittnade
för honom, han bara läste evangeliet och det hjälpte honom.
IFB tryckte första Nya Testamentet på kirgiziska 1991. Aibek fick ett
exemplar året därpå. Han kände igen mycket i Nya Testamentet från
Johannesevangeliet. Aibek läste: Jag är vägen och sanningen och
livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig … Kom till mig, alla
ni som arbetar och bär på tunga bördor så skall jag ge er vila. …
Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus,
vår Herre. - Vart kommer jag att hamna?
Han läste vidare: Den som har Sonen har
livet. Den som inte har Guds Son har inte
livet… Vidare: Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son,
för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Aibek
fick svar i NT på alla sina frågor. I boken läste han: Institutet för Bibelöversättning, Stockholm. "Jag lärde känna Gud tack vare era översättningar",
berättade Aibek.
Aibek blev missionär i Kina bland ujgurer, kineser, kirgizer, uzbeker och
kazaker och fick uppleva stora under. Men det är en annan historia. Idag är
han pastor i en kyrka i huvudstaden Bisjkek.
Nu läser han barnbibeln för sina barn, även den utgiven av IFB. "Den är
väldigt bra", säger Aibek. "Ni gör ett enormt och välsignat arbete. Många
har kommit till tro tack vare era översättningar. Gud välsigne er!"

Johannesevangeliet trycktes av
IFB 1982.

Månadens projekt
Kaisa Franzén

Ett Evangelium kan rädda livet, som i Aibeks fall, och Bibeln kan
ge evigt liv till många. Stöd vårt bibelöversättningsarbete genom
din gåva till månadens projekt!

