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USKO SYNTYY SANAN KAUTTA
Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen Sana.
(Room.10:17)

Sanaa Mordvanmaalle

K

ansankielen käyttö tuo ihmisiä uskontielle”, sanoo Saranskin evankelisluterilaisen Velmema-seurakunnan
kirkkoherra Aleksei Aljoškin. ”Tilaisuuksissamme käy ersäläisiä, mokšalaisia ja venäläisiä, ja sen vuoksi saarnat
pidetään usein venäjäksi. Jumalanpalvelustekstit luetaan
myös ersäksi ja mokšaksi. Koska nimenomaan kansankielen käyttö on tuonut monia ihmisiä uskontielle ja koska
he ikävöivät kuulla julistusta omalla kielellään, meillä on
herännyt ajatus äidinkielisten jumalanpalvelusten järjestämisestä.”
Etenkin maaseudun kylissä kaivataan kansankielistä
Sanaa. ”Tarvitsemme Raamatun omalla kielellämme, sillä
kylissä on vaikka kuinka paljon niitä, jotka eivät osaa riittävän hyvin venäjää voidakseen lukea venäläistä Raamattua”, toteaa Šaigovon mokšalaiskylän helluntaiseurakuntaan kuuluva Tatjana. ”Täällä on todellinen lähetyskenttä,
oikea Afrikka!”
Satu ja Ian Cottrell äänitysmatkalla Mordvanmaalla.
Kuva: L. Leirivaara, RKI

Raamattuäänityksiä tarvitaan

J

otta evankeliumi tavoittaisi mahdollisimman monet,
Mordvassa on kuluneen kevään aikana äänitetty
Luukkaan evankeliumi ja Apostolien teot sekä ersäksi että
mokšaksi. Työstä tuli Saranskin seurakuntien yhteishanke:
helluntaiseurakunta antoi käyttöön studionsa ja tekstien
lukijat löytyivät evankelisluterilaisista seurakunnista. Teknisestä toteutuksesta ovat vastanneet äänityksiin erikoistuneet Satu ja Ian Cottrell. Äänitteet on tarkoitus saada

jakoon CD-levyinä, mp3-muodossa sekä internetin ja
paikallisradion kautta.
Ersämordvalaiset saivat Uuden testamentin vuonna
2006, ja syksyllä on tulossa hartaasti odotettu Psalmien kirja.
Mokšamordvaksi on julkaistu evankeliumit, Apostolien teot ja Roomalaiskirje. Uuden testamentin odotetaan valmistuvan noin kahden vuoden kuluttua.

Vienankarjalankielisen Uuden testamentin painatus on aloitettu

V

ienankarjalan Uuden testamentin painattaminen on aloitettu, ja työ on
valmis kesäkuun puolivälissä. Myös UT:n äänikirjan on määrä valmistua
kesäkuussa. Rukoillaan kummankin hankkeen onnistumisen puolesta. Myös
varoja tarvitaan!

Jumalan uskollisuudesta kiitollisena,

Anita Laakso, Raamatunkäännösinstituutti, Helsinki
Karjalaistalo Kotkatjärveltä.
Kuva: Inka Pekkanen, RKI
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AJANKOHTAISIA KÄÄNNÖSTYÖN RUKOUSAIHEITA
Työskentelyä Salehardissa . Kuvassa Juhani
Makkonen ja Svetlana
Valgamova.
Kuva: L. Leirivaara, RKI

Livvi eli aunuksenkarjala ja
vepsä
● Sananlaskujen kirja livviksi on käännetty; tarkistustyötä aloitellaan. 1. Mooseksen
kirjaa on kuluvan kevään aikana toimitettu
useisiin Aunuksen Karjalan kyliin.
● Yli puolet psalmiteksteistä on käännetty
vepsäksi, käännös- ja tarkistustyö jatkuu.
Karjalaistyttö Aunuksesta.
Kuva: A. Laakso, RKI

Hanti ja mansi
Kesäinen näkymä
marikylästä.
Kuva: E. Närhi, RKI

● Hantin työryhmä on ollut koolla toukokuussa Salehardissa ratkomassa Luukkaan evankeliumin käännöskysymyksiä. Hantin
kielen uudet oikeinkirjoitussäännöt hidastavat työtä; käännösryhmän innostus on kuitenkin suuri. ”Tarvitsemme todella Raamatun
Sanaa omalla kielellämme”, toteavat hantiuskovat.
● Mansin Johanneksen evankeliumin käännöksestä on koottu
lukijapalautetta huhtikuussa. Palautematkaa mansikyliin suunnitellaan kesällä.
Komilapsia Vizingan
kylästä tutustumassa
juuri valmistuneeseen
Lastenraamattuun.
Kuva: A. Kuosmanen,
RKI

Mari ja vuorimari
● Luukkaan evankeliumi ja Apostolien teot on äänitetty mariksi, editointi tapahtuu kesän aikana. Työ Mooseksen kirjojen ja Psalmien
parissa jatkuu.
● Vuorimarin Apostolien tekoja valmistellaan painatukseen. Kesäkuussa alkaa Luukkaan evankeliumin ja Apostolien tekojen äänitys.
Käännöstarkistaja Marja
Kartano ja udmurttikääntajä diakoni Mihail
Atamanov.
Kuva: O. Mihailovna, RKI

Komin ja komipermjakin työ

● Komin työryhmä iloitsee siitä, että Psalmit on käännetty kokonaan ja osin tarkistettukin. Myös 1. Samuelin kirjan käännös- ja
tarkistustyö on käynnistynyt. Rukoillaan voimia ja terveyttä koko
työryhmälle.
● Komipermjakin kääntäjä Raisa ja käännöstarkistaja Andrei ovat
Udmurtti
työskennelleet toukokuussa Pietarissa UT:n kirjetekstien parissa.
● Marja Kartanon työmatka Udmurtiaan touko-kesäkuussa: Moo- Raisa pyytää muistamaan rukouksin pienen kasvattityttösensä,
seksen kirjojen uusintatarkistus ja lukijapalautteen mukaiset kor- Olgan, terveyttä.
jaukset ovat ajankohtainen työvaihe.
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