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Kiitos- ja rukousaiheet

 Jumalan Sana synnyttää uskoa suomensukuisten parissa
 Reumaa sairastavan vienankarjalaisen Raisan terveys on  

       kohentunut, ja hän tekee innolla UT:n tarkistustyötä
 Kiitos esirukoilijoista ja työn tukijoista
 Varoja käännöstyöhön ja kirjojen painatuksiin
 Varjelusta työmatkoille
 Terveyttä kaikille työssä mukana oleville ja heidän perheilleen

Aunuksenkarjalaiset saivat Lastenraamatun
 vuonna 1995, ja kirja on ollut ahkerassa 

käytössä Karjalan alueen kouluissa. Karjalais-
ten pyynnöstä kirjasta otettiin uusintapainos, ja 
syyskuun alussa Aunuksen, Prääsän ja Suojärven 
piirin koululaiset saivat uudenuutukaiset Lasten-
raamatut. Biblii lapsile -kirjaa on tarkoitus käyttää 
karjalan kielen oppitunneilla, mutta kukin lapsista 
sai kirjan myös kotiin vietäväksi. 

Biblii lapsile -kirjat luovutettiin opettajien ja oppilaitten 
käyttöön kouluihin järjestetyissä lämminhenkisissä 
vastaanottojuhlissa.

− Lukekaa tätä kirjaa, siinä on meille elämän oh-
jeet, painotti Lastenraamatun kääntäjä Zinaida Du-
binina puhuessaan kotikylänsä Kotkatjärven koulun 
juhlasaliin kokoontuneille oppilaille ja opettajille.

Kotkatjärvellä ja muissakin kylissä Lastenraamat-
tuja pyydettiin myös lastentarhoihin opettajien ja las-
ten vanhempien käyttöön.

Lastenraamatun jakelusta neuvoteltiin Karjalan 
opetusministeriön kanssa. Lena Bogdanova, ministe-
riön virkailija, kiitti lämpimästi kirjoista:

− Raamattu on parasta mitä ihmisille voidaan an-
taa, hän totesi. – Juuri tätä kirjaa ja tämän kirjan sano-
maa meidän kyliemme ihmiset tarvitsevat.

Koulujen lisäksi Karjalan seurakunnat saivat Bib-
lii lapsile -kirjoja. Nyt julkaistu aunuksenkarjalan- eli 
livvinkielinen laitos, 3.000 kpl, on suomalaisten lahja 
Karjalan kouluille ja seurakunnille.

TULEVIA JULKAISUJA
Marinkielistä Raamatun kertomuksia -kirjaa pai-
netaan parhaillaan, ja sen jälkeen painatusvuo-
roaan odottaa sama kirja udmurtiksi. Nämä kirjat 
ehtivät lukijoilleen jouluksi.

Marras-joulukuun julkaisuja ovat myös vuorimarin 
Matteuksen evankeliumi ja pieni koepainos UT:n 
kirjeteksteistä mokšamordvaksi. Pyydetään Ju-
malan siunausta näihin painatuksiin.

Opettaja ja runoilija Zinaida Dubinina jakaa Lastenraamattuja 
Kotkatjärven koululla. Kuva: RKI

Aunuksen koululaiset tutkivat Lastenraamattuja. Kuva:  RKI

KARJALAN KOULUT SAIVAT LASTENRAAMATTUJA
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Mokšamordvan käännöstarkistaja Linnea Leirivaara oli 
kertomassa raamatunkäännöstyöstä Uralin raamattu-

koulun syysjaksolla Komin pääkaupungissa Syktyvkarissa. 
Linnean opetusvastuu sijoittui lokakuun alkuun kurssin toi-
selle viikolle. Suurin osa oppilaista oli tullut suomensukuis-
ten alueilta, ja niin Linnea sai esitellä komi-, mari-, hanti- ja 
udmurttiopiskelijoille Raamatun kääntämisen historiaa ja 
nykyisin tehtävää työtä. Tällaisia kurssiterveisiä Linnea lä-
hettää:

”Opiskelijoiden kiinnostus Raamattua ja sen kääntämistä 
kohtaan oli innostavaa. He kyselivät aktiivisesti lisätieto-
ja tuntien aikana, ja käännös- ja testausharjoituksissa he 
olivat täysillä mukana. Monen suusta kuulin kommentin: 
`En ole ennen tiennyt, kuinka tarkkaa ja aikaa vievää työ-
tä Raamatun kääntäminen on. Nyt osaan arvostaa entistä 
enemmän raamatunkäännöstyötä ja rukoilla sitä tekevien 
puolesta.´
Kaiken kaikkiaan koin, että kurssit olivat mukana olleille 

suureksi siunaukseksi. Suomensukuiset opiskelijat saivat 
tutustua toisiinsa ihmisinä ja kansoina. Raamattukoulus-
sa oli vahva rukouksen henki. Eräässä aamurukouksessa 
muuan venäläinen veli murtui ja pyysi suomensukuisilta 
heille tehtyjä vääryyksiä venäläisten puolesta anteeksi. 
Muut alkoivat puolestaan tehdä parannusta katkeruuden 
tunnoista ja muista vääristä asenteista.

Raamatunkäännöstyö kantaa hedelmää

Kurssiviikon aikana sain nauttia omin korvin ja silmin kään-
nöstyön hedelmistä: neljän suomalais-ugrilaisen kansan 
edustajat rukoilivat ja lauloivat Jumalalle kukin omalla kie-
lellään. Ennen omakielisiä Raamatun tekstien käännöksiä 
sekä rukous että hengellisten laulujen teko oli vaikeaa, sillä 
tarpeellista termistöä ei kaikilla kielillä ollut. Miten laulaa 
Kaikkivaltiaan ylistystä, ellei ole ilmauksia Kaikkivaltias ja 
ylistää? Nyt kielisukulaisemme voivat ylistää Jumalaa omal-
la kielellään, ja Hän tekee suuria heidän keskuudessaan!”

RAAMATTUKOULUOPETUSTA KOMISSA

Syktyvkarin raamattukoululaisia 
käännösharjoitustyön parissa. 
Kuvat: RKI, N. Vattuleva


