
Udmurtit saivat omakielisen Raamatun 
 

U dmurtiassa vietettiin 21.−24. marraskuuta 2013 ilon ja 
kiitoksen juhlaa omakielisen Raamatun ilmestymisen 

johdosta. Udmurtit saivat koko Raamatun ensimmäisinä Venä-
jällä asuvista suomensukuisista kansoista. Kirja on viides Ve-
näjän alueen kielillä julkaistu Raamattu. Tähän mennessä 
Raamattu on ilmestynyt venäjäksi (1876) tšuvassiksi (2010), 
tuvaksi (2011) ja tšetseeniksi (2012). Udmurtteja on 550 000. 
Heistä 30 % asuu omassa nimikkotasavallassaan, muut asu-
vat sitä ympäröivillä alueilla, ennen kaikkea Baškortostanissa, 
Tatarstanissa sekä Kirovin ja Permin lääneissä. Udmurtian 
tasavallan pääkaupunki on Iževsk.  
 

Ilon ja kiitoksen juhlat 
 

R aamatun käyttöönoton pääjuhla pidettiin 21. marraskuuta 
Iževskissä Udmurtian kansallisessa teatterissa.  Tasaval-

lan ortodoksi- ja protestanttiseurakuntien uskovien, kulttuurivä-
en ja hallituksen edustajien lisäksi mukana oli kutsuvieraita 
muualta Venäjältä, Suomesta, Ruotsista ja Virosta. Juhlaohjel-
man juonsi arvokkaasti Iževskin ja Udmurtian ortodoksisen 
hiippakunnan hallinnon sihteeri, arkkimandriitta Matfij. Yli kol-
me tuntia kestänyt tilaisuus oli todellinen kansanjuhla, jossa 
kuultiin useiden Udmurtian maineikkaiden kuorojen ja kansan-
perinneryhmien esityksiä. Mukana olivat myös mainiot Bu-
ranovon mummot, jotka nousivat lavalle laulaen: ”Kuulimme 
hyvän uutisen ja päätimme tulla ”.  Niin puheenvuoroissa kuin 
lauluissakin korostui udmurttikansan kiitollisuus omakielisestä 
Sanasta. Juhlan jälkeen 500-paikkainen sali tyhjeni hetkessä 
udmurttien kiirehtiessä eteisaulaan saamaan mukaansa kal-
lisarvoisen kirjan. 
 

Seuraavana päivänä Alnašin kylässä järjestetyssä juhlassakin 
kaikui ilo. Siellä 400 kirjaa löysi nopeasti onnellisen omistajan-

sa. Ihmisiä oli kuitenkin tullut niin paljon, ettei Raamattuja riit-
tänyt kaikille. Onneksi uusi kirjalähetys luvattiin pian toimittaa 
kylän kirkkoon. 
 

Lauantaina 23. marraskuuta Iževskin Filadelfia-seurakunnassa 
vietettiin protestanttien yhteistä kiitosjuhlaa, jota jatkettiin sa-
massa paikassa sunnuntaina. Molempien päivien tilaisuuksis-
sa omakielisen Sanan merkitys tuli vahvasti esille. Sunnuntai-
na järjestetyssä udmurtinkielisessä kokouksessa pastori Valeri 
Pikulev jakoi kokemuksensa: ”Tänä aamuna luin ensimmäistä 
kertaa Sananlaskujen kirjaa udmurtiksi! Teksti puhutteli niin 
syvästi, että olen kuin aarteen löytänyt. Tuli valtava kiitosmieli 
ja toive lähteä heti jakamaan sanoma toisille udmurteille!”  
 

”Välittäköön tämä kirja Jumalan Sanan ihmisten sydä-
meen!” 
 

R aamatun valmistuttua kääntäjän, isä Mihailin, mieli on täynnä 
kiitollisuutta. ”Kansamme tarvitsee tiedon Jumalasta, ja sen 

vuoksi Raamattua ovat odottaneet kaikki udmurtit: uskovaiset ja 
yhtä lailla ne, joille kirkkotie ei ole vielä tullut tutuksi – sitä ovat 
odottaneet niin oppineet kuin tavallinen kansakin. Suokoon Juma-
la, että Raamatusta tulee lukijoille rakas ja että se saa välittää 
Jumalan Sanan udmurttien sydämeen.” 
 

Raamattua odottaessaan ihmiset alkoivat kysellä isä Mihaililta 
ohjeita Raamatun lukemiseen. Hän antoi vastauksensa Ud-
murt dunne -lehteen kirjoittamassaan artikkelissa: ”Lukekaa 
ensin evankeliumit, sitten Uusi testamentti ja sen jälkeen Van-
ha testamentti.” Myös juhlissa useat tervehdyksiä esittäneet 
uskovat sekä protestantit että ortodoksitkin pyysivät rukoile-
maan, että Jumala avaisi Sanansa. Raamatun saaminen  
on  valtava   lahja, mutta se tuo myös vastuun. Sanan käyt-
töön ja sen opettamiseen kansalle tarvitaan Jumalan apua 
ja Hänen henkensä ohjausta.  
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Käännöstyön vaiheita 

R aamattu udmurtiksi valmistui lähes 22 vuoden työn tuloksena. 
Tekstin kääntäjä on diakoni Mihail Atamanov, isä Mihail.  

Käännöksen tarkistamisesta vastasi Raamatunkäännösinstituutin 
työntekijä Marja Kartano. Käännöspalautetta saatiin niin uskovilta 
kuin ei-uskoviltakin udmurteilta. Työryhmän tukena ovat toimineet 
Yhtyneitten Raamattuseurojen konsultit Sergei Ovsiannikov, John 
Elwolde ja Seppo Sipilä. 
 

Raamatunkäännösinstituutti julkaisi Uuden testamentin udmurtiksi 
vuonna 1997. Psalmit ilmestyivät kaksi vuotta myöhemmin.  Raa-
matunkäännöstyö on mahdollistanut jumalanpalvelustekstien kään-
tämisen udmurtiksi. Omakielisiä jumalanpalveluksia udmurtit ovat 
voineet pitää joulukuusta 2005 alkaen. Sanan saaminen on innoit-
tanut uskovia kirjoittamaan runoja udmurtiksi sekä sanoittamaan ja 
säveltämään hengellisiä lauluja.  

 

Raamatusta otettiin tänä syksynä 5000 kappaleen painos Udmurti-
assa Iževskin kirjapainossa. Kirjan lisäpainos, 3500, valmistuu 
vuoden lopussa. Yhden kirjan hinta on 7 euroa. 

 
Udmurtin viite 3117 
 
 
Jumalan uskollisuudesta kiitollisena 
 

 
 

 
 

Anita Laakso, Raamatunkäännösinstituutti, Helsinki 

Kääntäjä, diakoni Mihail Atamanov, puhuu Alnašin kylässä. Kuva: T. Tikka/AM Tungosta kirjapöydän äärellä Alnašissa. Kuva: T. Tikka/AM 


