
Mariernas årliga parlament hölls i Josjkar-Ola i mitten 
av april. Flera hundra deltagare från Mari och även 

från bosättningscentra utanför Marirepubliken – från Basj-
kortistan, Tatarstan och Kirovområdet – deltog i parlamentet. 
Kristna i Mari hade förberett sig för händelsen med mycket 
bön. De tyckte att det var viktigt att mitt ibland de nationella 
och språkfrågorna höra även den kristna församlingens röst. 
Vår översättare Larisa Orzajeva berättar om händelsen: 

”Jag kunde vara med på några sessioner så att jag, tillsam-
mans med andra kristna, kunde få reda på vad som rör sig i 

tiden. Hedendomen hade beretts stor plats på konferensen, men lyckligtvis yttrade sig även de kristna frimodigt. Nu 
vet vi vad vi ska be om. Och snälla, be även ni med oss om att de hedniska prästernas krav på att undervisa om he-
dendomen i skolorna inte blir verklighet – och inte heller andra projekt som riktar sig mot den kristna tron.  

Jag upplever att i denna tid, när man försöker stärka hedendomen bland mitt folk, är det ännu viktigare att Guds 
Ord översätts. Gud ske lov att jag får översätta budskapet om den ende sanne Guden – och jag tackar för er som 
stödjer vårt arbete med böner och även ekonomiskt. Bibeln lovar att Guds Ord inte återvänder fåfängt och så tror 
jag sker även med marifolket. 

Rysslands president, Putin, förväntas komma på besök till Mari och därför har man börjat städa upp här. Vägarna 
och gatorna är smutsiga efter vintern och nu måste man få allt putsat och rent. Det har talat till mig om att det är 
viktigt att vänta på Jesu tillkommelse – han som är Kungars Kung och Herrars Herre – med rena hjärtan.”
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Månadens projekt

Översättningsarbetet till mari går framåt: femte 
Mosebok har granskats och översatning av Pre-
dikaren har påbörjats. Stöd översättningen med 
din gåva till månadens projekt!
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