
E rsämordvan projektissa raamatunkääntäjänä toimiva 
kirjailija Tamara Bargova välitti uutisia Mordvasta – 

Saranskin lastenkirjastossa vietetystä äidinkielen päivästä. 
 
”Kansainvälisenä äidinkielen päivänä, 21. helmikuuta, minut oli 
kutsuttu puhumaan Saranskin lastenkirjastoon”, Tamara ker-
too. ”Paikalle oli saapunut eri-ikäisiä ersäläisiä ja mokšalaisia 
lapsia ja nuoria. Edessäni oli joukko virkeitä koululaisia, ja olin 
kiinnostunut siitä, mikä heidän äidinkielensä oli. Lapsia kuiten-
kin ujostutti. He varmaan arvelivat, että heidän kielitaitoaan 
testataan eivätkä aluksi rohjenneet kertoa taustoistaan. Pojista 
rohkein, Ilja, sanoi, että kotona koko hänen perheensä puhuu 
ersää. `Entä sinä?´, kysyin. `Kyllä minäkin aika paljon sitä 
osaan´, hän vastasi. Minulla oli kirjastoa varten mukanani Uusi 
testamentti sekä ersäksi että mokšaksi. Nyt kuitenkin koin, että 
ersänkielinen tulisi antaa Iljalle. Kun sanoin sen hänelle, alkoi-
vat toiset lapset kertoa, että heilläkin kotona puhuttiin ersää tai 
mokšaa.”  
 

Miksi Raamattua käännetään 
”Olin luvannut Iljalle Uuden testamentin, mutta en heti antanut 
kirjaa. Sen sijaan kerroin, miksi käännämme Raamattua: Ju-
mala on antanut tehtäväksi välittää Sanansa kaikille kansoille 
ja kielille. Käännöstyön ansiosta myös kielemme ja kulttuurim-
me säilyy. Ja kukapa tietää, ehkä Iljankin ersän taito vahvistuu 
tämän kirjan, Jumalan sanan, lukemisen kautta. Puheeni päät-
teeksi pyysin Iljaa tulemaan eteen, ja ojentaessani hänelle 
kirjan sanoin: ’Tämä ei ole lahja minulta vaan Jumalalta’. Uu-

den testamentin saatuaan Ilja istuutui paikalleen, kosketti kir-
jalla otsaansa ja sen jälkeen suuteli sitä. Nuorukaisen vahva 
reaktio liikutti minua syvästi. Luulen, että hän on Jumalaan 
uskova poika. Meillä ei ollut mahdollisuutta puhella kahden 
kesken, sillä oppilaiden oli kiirehdittävä seuraavalle tunnille, 
mutta aion jälkeenpäin ottaa jotenkin yhteyttä häneen. 
 

Suokoon Jumala, että Raamatun sana tulisi rakkaaksi Iljalle ja 
kaikille kansamme lapsille ja nuorille.” 
 
Vanhan testamentin kirjojen tarkistaminen jatkuu 
Ersän käännöstiimillä on työn alla Ensimmäisen ja Toisen 
Mooseksen kirjan viimeistely ennen niiden taittoa ja painatus-
ta. Sen ohella jatkuu muiden Vanhan testamentin kirjojen 
käännösten tarkistaminen. Ajankohtaisimpana niistä on Hese-
kielin kirja. 
 
Kiitos tuestasi! 
 

 
Yhteistyöstä kiitollisena 
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