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”R aamatun lukeminen omalla kielellä on ersämordvalai-
selle vahva kokemus”, tietää raamatunkääntäjä Mirjam Mak-
konen. 
 
”Kun työtoverini Riitta Pyykön kanssa kokosimme lukijapalautetta 
valmisteilla olevasta Uudesta testamentista, yllätyimme kerta toi-
sensa jälkeen  siitä, miten elävä ja voimallinen äidinkielinen Sana 
todella on. Oli ihmeellistä nähdä, miten jotkut lukijat ikään kuin 
heräsivät eloon omakielistä Uutta testamenttia lukiessaan. Näin 
kävi esimerkiksi Valentinalle, jolle Roomalaiskirjettä lukiessa 
avautui usko siihen, että Jumalalla on vastaus hänen kaikkiin 
kysymyksiinsä. Myöhemmin hän löysi tiensä myös seurakuntaan.” 
 

”Käännöksiä testataan eli niistä kootaan lukijapalautetta siten, 
että joku kieltä äidinkielenään puhuva lukee tekstiä ääneen tois-
ten kuunnellessa. Palautteen kokoaja seuraa tilannetta, tekee  
muistiinpanoja ja kysymyksiä sisällön ymmärrettävyydestä. Nyt 
kokoamme palautetta Vanhan testamentin tekstien käännöksistä, 
ja ihmeellisiä Jumalan puhuttelun hetkiä on koettu niidenkin äärel-
lä”, Mirjam kertoo. ”Monille palauteluentaan osallistuminen on 
ensimmäinen kosketus omakieliseen Sanaan, ja se herättää ute-
liaisuuden ja kaipauksen kuulla lisää Kirjan sisällöstä. 

 
 

Ersäläinen raamatunkääntäjä Tamara Bargova kertoo Jesajan 
kirjan testiryhmässä olleesta Antoninasta. Jesajan kirja puhutteli 
tätä niin, että hän alkoi lukea myös Uutta testamenttia ja Psalme-
ja. Aikaisemmin hänellä ei näitä kirjoja ollut, mutta nyt hän halusi 
saada ne ja on tutkinut niitä niin ahkerasti, että nykyään usein 
siteeraa puheessaan lukemiaan raamatunkohtia. 
 

Omakielisen Sanan vaikutus näkyy selvästi: se herättää lukijoiden 
kiinnostuksen Raamattua kohtaan ja myös halun jakaa hyvää 
uutista toisille!”  
 

Voit olla mukana ersänkielisen Raamatun valmistumisessa rukoi-
lemalla käännöstyön puolesta ja tukemalla sitä varoin. 
 
Yhteistyöterveisin 

Ersäläisnainen tutkii ensimmäistä kertaa Psalmien tekstiä omalla äidin-
kielellään. Kuva: T. Bargova, RKI 

Jumalan Sana houkuttelee lukemaan lisää 

Mordvalaiset (844 500) ovat suurin Ve-

näjän suomensukuisista kansoista. 

Mordvalaisilla on kaksi kirjakieltä: ersä ja 

mokša. 
 

Ersämordvaksi on julkaistu 

Uusi testamentti (2006) ja Psalmit (2011) 
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