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ETT VITTNESBÖRD FRÅN SIBIRIEN

N

yligen pratade jag i telefon med Viktor Dudnik, en ukrainsk pastor som varit
IFBs kontakt under Sovjettiden. Han berättade om en evangelisationsresa till
norra Ryssland:
”Vi åkte från Ukraina till staden Chanty-Mansijsk i Sibirien. Vi reste i januari och
det var mycket kallt. Jag hade nitton ungdomar med mig från min kyrka. Vi besökte vår systerförsamling där. En av våra medlemmar är nämligen vår missionär
i denna stad i norr. Staden är annars känd för världscuptävlingar i skidskytte som
hålls där nästan varje säsong.
Chantien-Mansien är hem för två finsk-ugriska folk; chanter och manser. Men
medlemmar i kyrkan kommer från hela före detta Sovjet. Större delen av den olja
Viktor Dudnik
som produceras i Ryssland kommer från Chantien-Mansien. Oljeborrningen har
medfört att arbetare utifrån har flyttat dit. I gudstjänsten berättade jag bland annat om mitt engagemnang i bibel
översättningen som hemlig kurir under Sovjetunionens tid. Då reste sig en kvinna och berättade följande:
'Jag kommer från Kaukasus och har bott här en del år. En gång fick jag en bibeldel på mitt språk lezginska. Jag läste
den och tog emot Jesus. Min mamma var emot det och tyckte att jag inte skulle fortsätta läsa. Vi lezginer är ju muslimer. En gång när jag hjälpte henne hemma bad jag henne att läsa ur evangeliet för mig medan jag jobbade. Hon
gjorde det. Ordet på lezginska, vårt modersmål, verkade i henne och hon blev också kristen.'”
Hur märkligt att man får en bibeldel på sitt modersmål 300 mil hemifrån. Detta är ett av många bevis på hur viktigt
det är med Guds ord på sitt eget språk. Tack för att du hjälper till att det blir på ännu fler språk.
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Månadens projekt
Nya Testamentet på lezginska kom ut 2018. Hela
Bibeln kommer 2026.
Stöd bibelöversättningsarbetet med din gåva till
månadens projekt!
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