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V uor imar ink ie l inen las tenk i r ja 
”Raamattu kertoo” on pian lähdössä 

painoon. Tämä on hyvä uutinen vuorima-
reille, jotka ovat jo kyselleet kirjan valmistu-
misesta. Se että kirjaa tarvitaan ja odote-
taan, ilahduttaa käännöstarkistaja Tiina 
Ollikaista, joka yhdessä kansallisen työryh-
män kanssa on ahertanut käännöksen 
parissa.  
 

”RKI aloitti Uuden testamentin kääntämi-
sen vuorimariksi 90-luvulla, ja Uusi testa-
mentti julkaistiin vuonna 2014”, Tiina ker-
too. ”Aikaisemmin RKI on julkaissut vuori-
mariksi kaksi pientä lastenkirjaa, mutta nyt 
ilmestyvä kirja on laajempi ja siitä saa käsi-
tyksen myös Vanhan testamentin pääsisäl-
löstä. Kirjan valmistuminen on vienyt noin 
kaksi vuotta. Käännöstä luetettiin viime 
kesänä lapsille ymmärrettävyyden testaa-
miseksi, ja kirjaa tulevatkin käyttämään 
lähinnä koulu- ja pyhäkouluikäiset lapset. 
Se tosin sopii myös aikuisten luettavaksi – 
teksti on suurelta osin sitaatteja suoraan 
Raamatusta. Jokaiseen kertomukseen 
liittyy värikuva. Kirjan painos on 2000 kpl.”  
 

Marin pääkielelle, niittymariksi, käännetään 
Vanhaa testamenttia ja Ensimmäinen Moo-

seksen kirja on painettukin. Vuorimarit tie-
tävät tämän, ja he myös toivovat saavansa 
VT:n tekstejä käyttöönsä. 
 

Vuorimareille omakielinen Raamatun Sana 
on syvän ilon aihe. ”En tiedä miten kylliksi 
kiittäisin siitä, että saan lukea Jumalasta 
omalla kielelläni”, sanoo Valentin Tihora-
vov. ”Jumalan Sanan rikkaudet ovat alka-
neet avautua minulle vasta nyt, kun voin 
tutkia Raamattua äidinkielelläni. Sen myötä 
on tullut halu kertoa tätä ilosanomaa toisille 
vuorimareille. Tahtoisin, että jokainen hei-
molaiseni pääsisi tuntemaan Jumalan suu-
ren lahjan.”  
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Kiitos, että muistat vuorimarin 
käännöstyötä rukouksin! 

 

Vuorimarin kannatusviite  3081 

Mareja on vuoden 2002 väestölaskennan mukaan 
604 800. Heidän nimikkotasavaltansa nimi on 
Mari El. 
 

Vuorimarit asuvat Marin tasavallan lounaisosassa. 
Heitä arvioidaan olevan noin 1/6 mareista. Vuori-
mareilla on oma kirjakieli, joka muistuttaa pääkieltä 
maria, mutta kuitenkin eroaa siitä monella tavalla. 
Vuorimarit saivat 1800-luvulla Raamatun tekstien 

käännöksiä, mutta nykypolvi ei enää ymmärrä niitä. Vuorimarit ovat ylpeitä kulttuuris-
taan ja kielestään. He ovat pääosin ortodokseja. 

Raamatun kertomuksia -kirjan kansi; 
Poikia vuorimarin alueelta. 
Kuva: G. Muravjova, RKI 
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