
Boris Ruskamalov, en chantisk evangelist, besökte en finsk-
ugrisk konferens i Stockholm i mitten av november. Han berät-

tar: "Jag fylldes av en stor glädje när jag för första gången fick tag i 
Markusevangeliet på chantiska. Då förstod jag att Gud kan chantiska 
och att jag får tala med Honom på mitt eget språk". Många chanter 
tror att Jesus är en rysk Gud som man måste tjäna och be till på ryska.

Boris pappa, så som många andra chanter, söp ihjäl sig. Alkoholis-
men är ett stort problem bland chanterna och medellivslängden för 
män är knappt 40 år. Boris växte upp på ett barnhem. Efter militär-
tjänstgöringen började han arbeta som fiskare, som hans föräldrar 
också hade gjort. Men han upplevde att livet var meningslöst. Han 
började supa och var snart på samma väg som hade lett hans pappa 
till en för tidig död.

Chanterna är schamanister. De har sina avgudar hemma och offrar 
till dem. Boris kommer från en schamansläkt. När hans farfar dog tog 
alla för givet att han skulle fortsätta släkttraditionen. 

På 1990-talet kom missionärer till hans hemby. Boris blev rasande. När de knackade på hos honom 
drev han ut dem. Ibland grep han tag i sitt gevär för att förstärka sina ord: "Vi behöver inga ryska 
gudar!" Men en gång ordnades ett andligt möte i byn. Boris gick med av nyfikenhet. "Jag var starkt 
berusad men Guds kraft rörde vid mig och jag fick frid i hjärtat", berättar Boris. Därefter tog han allt 
som hade med schamanismen att göra och brände det. Omgivningen blev rädd. De trodde att en stor 
förbannelse skulle komma över dem. Men när de såg att inget ont hände blev de så småningom lugna. 
"Jag försökte berätta för dem om Jesus, men det var svårt. Jag visste inte hur man skulle uttrycka and-
liga saker på chantiska för vi har ju ingen Bibel. När jag i början av 2000-talet fick Markusevangeliet 
på chantiska blev jag glad. Jag märkte också att andra chanter blev intresserade när jag nu kunde berätta 
om Gud för dem på vårt eget språk."

Idag arbetar Boris som evangelist och är också med i bibelöversättningsgruppen. "Om man frågar 
mig vad jag önskar för mitt folk svarar jag utan tvekan: Jag önskar att vi får Guds Ord. Det behöver vi 
mer än något annat!" säger han.
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Månadens projekt
Lukasevangeliet på chantiska trycktes i december. Nu kan 
Boris och andra chanter distribuera bibeldelar i sina byar. 
Stöd bibelöversättning till chantiska med din gåva till måna-
dens projekt.

Kaisa Franzén

"Mitt folk behöveR guds oRd MeR än något annat!"
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