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FÖRSAMLINGEN DELAR UT GUDS ORD

P

astor Aleksej Aljosjkin från den evangelisk-lutherska kyrkan i Saransk,
Mordvas huvudstad, uttrycker sin tacksamhet:

”Vi tackar Institutet för Bibelöversättning för att ni ihärdigt jobbat i åratal
med att översätta Bibeln till mordvinska. Nu har vi Nya Testamentet och
Psaltaren. Och vi är tacksamma för att ni fortsätter arbetet. Allt detta stödjer de lokala mordvinska församlingarna. Ordet på modersmålet attraherar,
blir kvar i minnet och inspirerar till att läsa Bibeln mer.” Pastor Aleksej
gläder sig också åt inspelningen av Nya Testamentet som man kan ladda
ner på mobilen eller datorn. ”Numera har folk alltid med sig mobiltelefon
och därmed också Guds Ord. Även i församlingsarbetet är det till stor
hjälp.”
Aleksej var med vid inspelningen av NT. Han läste de delar som är citat
från GT. Texterna rörde vid de som var närvarande. T.ex. började en journalist gråta när han hörde orden ”Jag ska aldrig lämna dig eller överge
dig” (Hebr. 13:5) på sitt eget språk. Han grät och grät och kunde inte sluta.

En mordvinsk flicka läser Nya Testamentet
Bild T. Järvi

”I församlingen funderar vi på hur vi kan göra Bibeln känd för ännu fler”, fortsätter Aleksej. ”Därför har tanken om
’brödsbrytelse’ fötts: Vi skulle vilja dela ut i hemmen kalendrar och kort med bibelverser t.ex. från Psaltaren. På det
här sättet bryter vi bröd – Guds Ord – och uppmuntrar folk att forska mer i Bibeln. Vår bön är att vi får Nya Testamentet och Psaltaren och det inspelade materialet i större utsträckning i människornas händer och att Gud ger oss
visdom i församlingsarbetet. Vår bön är också att hela Bibeln blir klar på mordvinska!”
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Månadens projekt
NT på mordvinerzjänska publicerades 2006 och
Psaltaren 2011. Nu jobbar man med andra GT
böcker. Stöd översättningen med din gåva till
månadens projekt!
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