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Hopp genom Guds Ord till chanterna

K

”

ristendom anses vara en rysk religion bland chanterna”, konstaterar
evangelisten Viktor från västra Sibirien. Chanterna har vuxit upp med
föreställningen att man ska blidka förfädernas andar och av fruktan för hämnd
vågar man inte överge dem. ”När människorna hör om Bibelns Gud på chantiska blir de intresserade och vill veta mer. Det tryckta Ordet är ett starkt vittnesbörd om att kristendomen tillhör även dem”, säger Viktor.

Barnen i chanti-familjen förbereder sig för
skolgång långt borta från sin hemby Numto.
Resan görs med helikopter och hem kommer
de först till skollovet vid Nyår.
Bild: T. Kärkkäinen/RKI

Numera har många ledare i ryska församlingar blivit mer och mer medvetna
om behovet av litteratur på minoritetsspråken. På sin resa till Moskva nyligen träffade Institutets Helsingforsavdelnings ordförande Heikki Jäntti några
förkunnare som är aktiva i Sibirien. De tackade Institutet för att man trycker
Guds Ord på minoritetsspråken. ”Vi träffar ständigt folk som inte alls kan
prata ryska”, berättade biskopen för pingstförsamlingarna i autonoma distriktet Chanti-Mansijsk, Vjatjeslav Matvejtjuk. ”Ryska är för många chanter ett
främmande språk. Det enda sättet att nå dem med evangeliet är litteratur på
chantiska. Om ni har bibeldelar på chantiska ber vi: skicka dem till oss!”
Nyligen kom även från ortodoxa kyrkan i Surgut en önskan om att få Markusevangelier på chantiska. Upplagan som trycktes 2000 är dock slut.

Chantifolket lever med förändringar och hopplöshet. Men vi vill skänka dem hopp genom att ge dem Guds Ord.
Chanterna har tidigare fått Markus- och Lukasevangeliet. Apostlagärningarna ska publiceras i år i 2000 exemplar.
Även du kan vara med och ge hopp till de hopplösa genom dina gåvor och förböner!
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