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"VI BER OM HELA BIBELN"

M

arierna bor i Ryssland i republiken Mari El. Där är de ca 290 000 till an
talet, men det bor över 100 000 marier i Basjkortistan och drygt 150 000
i andra delar av Ryssland, sammanlagt över en halv miljon människor.
Anatolij Fadejev, en marier som bor i Ufa i Basjkortistan, deltog i en kurs om
användning av bibeltexter i digitala media. Efter kursen utvecklade han en app
likation för smartphones. Nu kan man läsa Nya Testamentet på mari på mobilen.

Vid sidan av sitt yrke som ingenjör är Anatolij en flitig evangelist. Han berättar:
”Det finns ca 260 maribyar i Basjkortistan och i många av dem har vi haft andli
ga möten under de senaste åren. Det egna språket är nyckeln till att nå marierna.
Det har bildats bönegrupper i byarna och folk vill läsa om Gud på sitt eget språk. Nya Testamentet på mari publice
rades 2007 men upplagan har redan tagit slut. På vår begäran tryckte Institutet Johannesevangeliet. Det är väldigt
nyttigt för oss och man studerar det i bönegrupperna.”
”Marifolket älskar att sjunga”, berättar Anatolij. ”Konserterna samlar mycket folk, även många långväga besökare.
Vi ser att sånger och musik är en dörr som Gud har öppnat för att nå människor. Därför har vi börjat med körövningar.
Vårt mål är att arrangera andliga konserter i byarna. Vi har också haft körer från Mari El på besök hos oss.”
Förutom Nya Testamentet har 1 Mosebok publicerats på mari. Även den finns tillgänglig som mobilapp. Allt efter
som Gamla Testamentets böcker blir färdiga kan man hitta dem på internet. ”Gamla Testamentet berättar om Jesus i
liknelser. I varje bok kommer betydelsen av hans verk fram. Gamla Testamentet är extra viktigt för dem som inte har
några förkunskaper om Guds Ord. Vi ber att vi snart ska få hela Bibeln!” säger Anatolij.
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Månadens projekt
Hela Bibeln på mari beräkans vara klar om ca tre
år. Under tiden planerar vi att trycka en ny upplaga
av Nya Testamentet för att fylla kyrkornas behov.
Stöd arbetet på mari med din gåva till månadens
projekt!
Raamatunkäännösinstituutti

Pl. 272, FI-00531 Helsinki, Finland
Tel. +358-9-774 43 50, e-post info.fin@IBTnet.org
Betalning i EUR: IBAN FI77 2065 1800 0179 11
SWIFT: NDEAFIHH

IFB Nyheter

är gratis
och utkommer 11 gånger per år
Ansvarig utgivare: Branislav Kalcevic
Tryck: Skilltryck AB, Skillingaryd

