
 

UUUU    
utinen siitä, että kuvitettua Joonan kirjaa valmistellaan pai-
natukseen, ilahduttaa mansin kielen opettajaa Valentina 

Ivanovaa. ”Nyt tarvitaan ennen muuta tekstejä lapsille ja nuorisol-
le”, hän painottaa. ”Lyhyet kuvitetut tekstit toimivat parhaiten; sel-
laisista pienikin lapsi heti kiinnostuu ja jaksaa lukea loppuun. Joo-
nan kirjaa luetaan varmasti yhä uudelleen kannesta kanteen!” 
 
Manseille Joonan kirjan sanoma on monelle tavalla merkittävä. Se 
kertoo, että Jumala rakastaa ihmisiä, kutsuu parannukseen ja 
haluaa armahtaa heitä. Toiseksi se antaa tiedon Jumalasta, joka 
on luonut maan ja meren ja joka hallitsee niitä. Tätä tietoa ei kai-
killa manseille ole. Ja lopulta tekstissä on syvä esikuvallinen mer-
kitys. Jeesus vertasi itseään Joonaan.   
 
Jumala puhui lastenkirjan kautta  
 

Pietarissa Herzenin yliopistossa mansia opettava Valentina Ivano-
va on kielensä ja kulttuurinsa monitoiminainen: kielitieteilijä, opet-
taja, etnografi, folkloristi, kirjailija ja kaiken lisäksi raamatunkään-
täjä. Hän on kääntänyt mansiksi Markuksen, Luukkaan ja Mat-
teuksen evankeliumin, enemmän Raamattua kuin kukaan toinen 
mansi ennen häntä.  
 

Valentinan tie Raamatun luo alkoi lastenkirjasta  
 

”Vuonna 1996 eräs ystäväni antoi minulle mansinkielisen kirjasen 
Isus olupsate (Jeesuksen elämä), Valentina kertoo. ”Se oli ih-
meellistä luettavaa. Siihen saakka kristinusko oli ollut minulle vie-
ras – Raamattua en tuntenut laisinkaan. Tuskin edes tiesin, mikä 
sellainen kirja oli!  
    Isus olupsate -kirjasessa Jeesus, Jumalan Poika, puhui minun 
omaa kieltäni. Lukiessani  kiinnostuin Raamatusta ja aloin ottaa 
selvää, olisiko mansiksi muitakin Raamatun tekstejä. Silloin sain 
kuulla, että Raamatunkäännösinstituutti oli aloittamassa evanke-
liumien kääntämisen ja etsi mansia osaavia kääntäjäkoulutuk-
seen. Pyrin ja pääsin mukaan, ja lopulta liityin mansin työryhmään 
ja olin luomassa Markuksen evankeliumin käännöstä. Sen jälkeen 
työni jatkui muiden evankeliumien parissa. 
    Käännöstyö on mielenkiintoinen ja vaikeakin tehtävä. Koska 
mansiksi ei ole koskaan ollut Raamattua, meillä on ollut paljon 
sanastokysymyksiä ratkaistavana. Sen vuoksi olen tehnyt useita 
matkoja kotiseudulleni Siperiaan ja haastatellut mansia hyvin tai-
tavia ihmisiä.” 
 
Jumalan Sana kuuluu kaikille 
 

”On tärkeää, että Raamatun kääntämistä mansiksi jatketaan, Va-
lentina painottaa. ”Kaikki kansat, myös mansit, tarvitsevat Raama-
tun Sanaa. Tarvitsemme tiedon Jumalasta ja Hänen Pojastaan. 
Mitä enemmän Jumalaa ja Hänen Sanaansa seurataan, sitä vä-
hemmän maailmassa on pelkoa, surua ja tuskaa.”  
 
Joonan kirja painetaan tänä syksynä ja se toimitetaan Siperian 
mansikylien seurakuntien, koulujen ja kirjastojen käyttöön.  
 
Mansin työtä voit tukea viitteellä 3066 
 
 

"Tähän asti Herra on auttanut meitä". 1. Sam. 7:12 
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Joonan kirja on painovalmiina; koululaisia 
Surgutista mansin kielen oppitunnilla.  


