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Raamatun sanaa vepsäläisiin koteihin 

V epsäläiset ovat saaneet ensimmäistä kertaa Raamatun 
teksteillä varustetun vuosikalenterin. Vepsläine kalendar´ 

2018 on RKI:n ja vepsäläisten kristittyjen yhteishanke. Jokaista 
kuukautta kohden on kuva jostain vepsäläiskylästä tai -tapah-
tumasta. Monet kuvista ovat Vepsän oman pojan, lehtimies ja 
runoilija Nikolai Abramovin, ottamia. Kalenterin alusta löytyy Isä 
meidän -rukous ja raamatunkääntäjä Nina Zaitsevan kirjoittamat 
alkusanat. Raamatunpaikat ovat vepsäksi julkaistuista Psal-
meista, Sananlaskuista ja Uudesta testamentista. 
 

Kalenteri haluttiin julkaista alkuvuodesta, jotta se ehtisi mahdolli-
simman moneen tämän kesän ja syksyn tapahtumaan ja sitä 
kautta löytäisi hyvissä ajoin tiensä vepsäläisiin koteihin. Tavoite 
saavutettiin ja kalenteri saatiin mukaan 15.7. Šoutjärven kylässä 
pidettyyn vepsäläisten Elon Pu -perinnejuhlaan. 
 

Seinäkalenterit ovat hyvin suosittuja Venäjällä ja omakielisiä 
arvostetaan sitäkin enemmän. Toivomme ja rukoilemme, että 
vepsäläisen kalenterin raamatunlauseet jäävät puhuttelemaan 
ihmisiä ja ovat kimmokkeena Uuden testamentin, Psalmien kir-
jan ja Sananlaskujen tutkimiseen. 
 

Esipuheessaan raamatunkääntäjä Nina Zaitseva kirjoittaa: 
”Jumalan Sanasta ymmärrämme, että evankeliumi kuuluu kaikil-
le kielille, sukupolville ja kansoille ja että Herra tahtoo puhua 
myös vepsäläisille. Kovin myöhään saimme tämän tiedon… Nyt 

sen kuitenkin olemme kuulleet: voimme lukea Hänen sanojaan 
vepsäksi ja ymmärrämme, että saamme myös rukoilla Häntä 
omalla kielellämme. Sananlaskujen kirjassa Jumalan Sanaa 
verrataan kultaomeniin hopeamaljoissa. Meille, vepsäläisille, 
Herran kultainen Sana kielellä, jota sydämemme ymmärtää, on 
kaksin verroin rakas. Ei ole mitään sen veroista! 
 

Antakoon äidinkielinen Jumalan Sana meille elämän voimaa! 
Sanassaan Herramme ja Jumalamme on tullut luoksemme, ja 
sen kautta tiedämme, että Hän kuulee meitä ja näkee kaikki 
tarpeemme ja toiveemme. Siksi painakaamme mieleemme Sa-
nat, jotka Hän on antanut meille, ja säilyttäkäämme ne kalleim-
pana aarteenamme, eläkööt ne aina hengessämme ja sydämes-
sämme ja ohjatkoot kansamme tietä!” 
 

Seuraavana vepsäksi on tulossa Joonan kirja. 
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