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sesta. Äiti oli koko ikänsä elänyt pakanuudessa, johon
kuuluivat loitsut, rituaalimenot, ennustaminen, kuolleiden
henkien kutsuminen ja neuvojen pyytäminen noidilta.
Tanja ei kuitenkaan luovuttanut vaan keskusteli äitinsä
kanssa ja antoi tälle marinkielisen Uuden testamentin.
Pakanuuteen tottunut nainen alkoi epäröiden tutkia kirjaa.
Mutta kun hän sai lukea Sanaa mariksi, hän innostuikin
siitä. Raamatun ilmoitus oli uusi ja ihmeellinen. Jumala
puhui hänen omaa kieltään, ja se mullisti kaiken. Eikä hän
pitänyt Jumalan sanoja omana tietonaan vaan siteerasi
niitä Tanjan isälle ja muillekin.

Mari

Uusi testamentti mariksi julkaistiin 2007 ja sen
jälkeen on valmistunut 1. Mooseksen kirja 2014.
Vanhan testamentin tekstejä tarkistetaan ja
Raamatun odotetaan valmistuvan lähivuosina.
Raamatunkääntäjä Larisa Orzajeva on saanut
todeta, miten omalla kielellä luettu Jumalan sana
puhuttelee pakanuuteen kasvaneita mareja, ja
haluaa rohkaista meitä kertomalla ystävättärensä ja tämän perheen vaiheista.

T

anja Kudinova, neljän pienen lapsen äiti Marinmaalta, on elävä esimerkki Sanan muuttavasta voimasta. Hän varttui pakanuudesta kiinni pitävässä perheessä
ja hänet kasvatettiin palvelemaan epäjumalia.
Kun Tanja viitisentoista vuotta sitten kiinnostui kristinuskosta, se järkytti kovasti hänen vanhempiaan. Suvussa oli
vuosisadasta toiseen palvottu marien jumalia ja uhrattu
niille, ja siksi etenkin isä vastusti kiivaasti ajatusta siitä,
että joku perheessä luopuisi pakanuudesta.
Ajan mittaan Tanjan isä myöntyi sen verran, että sanoi
tyttäriensä voivan vapaasti valita uskonsa, mutta poikien
oli säilytettävä perinteinen usko. Tanja oli kuitenkin jo ennen tätä – siitäkin huolimatta, että kodin ovi suljettaisiin
häneltä – päättänyt lähteä seuraamaan Jeesusta. Kun
hänen uskonratkaisunsa tuli perheen tietoon ja isä näki
positiivisen muutoksen tyttärensä elämässä, hän näytti
jopa olevan tyytyväinen siihen.
Tanjan äiti oli tyttärensä uskoontulon jälkeen pidättyväinen ja suuttui, kun Tanja yritti puhua uskosta ja Jeesuk-

Kaksi vuotta sitten Tanjan äiti sairastui vakavasti. Ennen
kuolemaansa hän avoimesti tunnusti uskonsa Jeesukseen ja vielä viime hetkillään halusi lukea rakkaaksi tullutta Sanaa. ”Herra pelasti minun äitini”, Tanja sanoo kiitollisena. ”Siitä kiitän Häntä.”

Tanja rukoilee omaistensa pelastumisen puolesta yhdessä uskonystävien kanssa. ”Ennen uskoontuloani olin ylpeä pakanuudesta, nyt murehdin sitä, että niin monet marit ovat sen kahleissa. Enemmän kuin mitään muuta toivon, että Jumala antaisi kansalleni Sanansa ja hengellisen herätyksen. Odotamme Raamatun valmistumista!”
Vanhan testamentin sanoma kiinnostaa mareja, sillä se
on pohja Jumalan ilmoituksen ja Uuden testamentin ymmärtämiselle. Niinpä 1. Mooseksen kirjasta on jo otettu
uusintapainos ja muitakin erillispainoksia on suunnitteilla
ennen koko Raamatun valmistumista. Käännösryhmä
tarvitsee rukoustukeasi.
Marin kannatusviite: 3078
Kiitos tuesta ja esirukouksista,

Anita Laakso
Raamatunkäännösinstituutti, Helsinki

Tanja ja kolme hänen lapsistaan. Kuva: L. Orzajeva
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