
Under många år har Ljudmila Rusmilenko hjälpt till i bibelöversätt-
ningsarbetet på chantiska. Under Coronapandemin har hon bott hos 

sin mor i byn Lopchari som är belägen vid en biflod av Ob i nordvästra 
Sibirien, drygt 20 mil söder om staden Salechard. Där har hon berättat för 
sina släktingar och andra bybor om Jesus och tillsammans med dem läst 
bibliska texter. 

”Jag vill ge detta Heliga Ord som en gåva till min släkt och hela chantifol-
ket. Jag berättar för dem om Jesus Kristus och vad Han gjort för oss”, säger 
Ljudmila.

”I Lopchari har jag och några kristna kvinnor samlats för att läsa Bibeln 
och be. En av kvinnorna läser bibliska texter på chantiska för sin man som 

inte alls kan ryska. Även jag själv läser ständigt Ordet på chantiska, det rör vid mitt hjärta och det är så gott, så gott.

Jag pratar alltid chantiska med min mor, far och storasyster. Och ber tillsammans med min syster på chantiska.

I församlingen i Salechard har vi samlats kring Ordet på vårt eget språk. Vi har tackat den Himmelske Fadern för 
IFB. Ett stort tack att ni översätter Bibeln till vårt språk! Jag ber att man kan sprida Guds Ord bland vårt folk och att 
de skall lära sig att leva enligt Guds vilja”, säger Ljudmila.

På chantiska har man publicerat Markus, Lukas, Apostlagärningarna, 1 Mosebok och Jona. Aktuellt just nu är gransk-
ning av ett utdrag ur Psaltaren och ljudinspelning av 1 Mosebok.
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Månadens projekt
Chanterna bor i västra Sibirien längs floden Ob 
och dess bifloder. De är cirka 29 000 till antalet.  
Stöd bibelöversättningsarbetet med din gåva till 
månadens projekt!
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