
Magendprojektet för de bibellösa folken

Magend (pseudonym) är en starkt muslimsk folkgrupp som lever 
i Västasien. Sedan några år tillbaka stödjer Folk&Språk bibelöver-
sättning till språket som har 7-8 miljoner talare. Man känner inte 
till några kyrkor i området men det finns en grupp underjordiska 
kristna. 

Här kommer ett vittnesbörd från en av översättarna. 

För ett antal år sedan kändes livet helt hopplöst. Jag hade tappat tron 
på guden som var rättfärdig och straffade människor när man syndade. 
Varför skulle jag vara tvungen att komma till helvetets lågor när jag hade 
tillräckligt med lidande även i denna värld? En natt vaknade jag plötsligt 
och såg rummet fullt av ljus, och en väldoft som jag aldrig känt i hela 
mitt liv! Jag vaknade genomsvettig. Jag glömde aldrig synen, och doften 
var ljuvlig! I slutet av samma år blev jag inbjuden till en språkkonferens 
vid ett universitet i Sverige. Under en lunch i Pingstkyrkan sade en man: 
”Du vill vara med någon som älskar dig. Du vill bort från den som du 
räds. Ja, det finns en Gud som älskar oss och som säger att vi är Hans 
barn. Han har offrat sitt liv för vår räddning. Vår Herre och Gud, Jesus 
Kristus.” Jag kände mig som fastfrusen. Finns det en Gud som älskar 
oss, som vi inte behöver vara rädda för? Som är vår Fader och inte vår 
översittare. Att vi är Hans barn och inte Hans slavar? Vem är denne 
Gud? Jag ville lyssna mer. Jag hade lärt mig att Jesus föddes genom ett 
mirakel och att Han var en profet. Men vem är denne Jesus som är Gud 
och som utgjutit sitt blod för oss? Frågorna rörde sig i mitt inre men jag 
nämnde det inte till någon. En dag fick jag ett mail där jag tillfrågades 

om jag ville hjälpa till med bibelöversättning. Eftersom översättning 
alltid har varit mitt favoritarbete och det nu dessutom handlade om att 
översätta orden från Gud som är vår Fader, så sade jag ja direkt. 

Vi översatte evangeliet enligt Matteus 11:28-30: ”Kom till mig, alla ni som 
arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok 
och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för 
era själar, för mitt ok är milt och min börda är lätt.” Jag som var tyngd 
av bördor, vilken fantastisk känsla att erbjudas att bli av med bördan 
från mina axlar! Jag hade gåshud och det kändes som om blodet koka-
de. Han kallade på mig! Jag upplevde att mitt ja till bibelöversättning 
inte bara handlade om min kärlek till mitt modersmål och översättning, 
utan att jag var utvald! Ordet verkade kraftfullt i mig. Jag ville läsa mer 
och mer om Gud! Jag började älska allt om Honom. Jag grät nära Han 
tvättade lärjungarnas fötter. Jag grät ännu mer när Han korsfästes. Och 
jag grät mest när Han, i sin tuffaste tid förlät! Förlät dem som hade 
förbannat och förföljt Honom! Vilken gåva! Vilken pärla, för vilken jag 
kunde offra mitt allt.

Jag var tvungen att fly mitt hemland. Men jag hade det svårt dit jag kom. 
Då sade en röst inom mig: ”Du flyr från en plats till en annan bara för 
att rädda ditt kroppsliga liv, varför inte satsa på det eviga livet från vilket 
man inte behöver fly?” Så jag beslutade mig för att överlåta mitt liv till 
Herren. Jag döpte mig och fick ett nytt liv i Jesus Kristus! Efter att ha 
återvänt hem fick jag fly mitt land igen. Det var ett stort under att jag 
fick ett visum till Europa. Mina vänner sade att det är nästintill omöjligt, 

Himmelriket är också som en köpman som sökte efter fina pärlor. När han fann en 
mycket dyrbar pärla gick han och sålde allt han ägde och köpte den. (Matt. 13:45-46)
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men jag visste att Han aldrig kommer att överge mig. Jag förlorade 
senare mitt barn i covid och mitt hjärta brast. Men en dag när jag stod 
vid graven och grät såg jag synen som jag hade sett i mitt rum flera år 
tidigare i mitt hemland. Då visste jag att Herren Jesus vandrar med mitt 
barn i ljuset. En dag kommer jag att vara tillsammans med mitt barn i 
mitt himmelska hem i vår Faders och Jesu Kristi kungarike. 

Jag har nu översatt flera böcker i den heliga Skrift och jag kommer att 
hålla på tills Jesus kommer tillbaka. 

Magend-teamet jobbar effektivt vidare med översättning av både Gamla 
och Nya Testamentet. Hela Nya Testamentet finns redan som ett första 
utkast och stora delar är redan konsultkontrollerade (sista steget innan 
publicering). Teamet håller nu på med konsultkontrollering av 1 Mose-
bok. I Gamla Testamentet är Psaltaren och Daniel konsultkontrollerade. 

Tack för att ni är med och stöttar detta viktiga arbete!


