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Nuorta karjalaista juhlaväkeä Kotkatjärveltä. Kuva: M. Kaatrasalo /RKI 

K 
otkatjärven kylässä Aunuksen Karjalassa järjestettiin 5. 
syyskuuta Karjalaisen kirjallisuuden festivaali. Oman 
kylän väen lisäksi juhlaan oli saapunut väkeä muista 

aunuslaisista kylistä ja Karjalan pääkaupungista Petroskoista. 
Suomesta ja Ruotsistakin saatiin vieraita. Juhla kantaa livviläisen 
eli aunuksenkarjalaisen runoilija Brendojevin nimeä ja sitä vietet-
tiin nyt neljättätoista kertaa. Tänä vuonna tapahtuma omistettiin 
kotkatjärveläiselle runoilijalle ja raamatunkääntäjälle, Zinaida Du-
binalle, jonka 80-vuotispäivää samalla juhlittiin. Päivän mittaan 
useissa puheenvuoroissa samoin kuin pääjuhlassa esiintyneen 
mieskvintetin hengellisissä lauluissa korostuikin raamatunkään-
nöstyö ja sen merkitys livviläisille. Juhlakansa myös kuuli Raama-
tun Sanaa: Ruotsista saapunut livviläissyntyinen runoilija luki liv-
vinkielisestä Uudesta testamentista Isä meidän -rukouksen ja 
raamatunkääntäjä Zinaida Dubininan lähin työtoveri, Inka Pekka-
nen, lausui Psalmien kirjasta psalmin 23.  
   Kotkatjärveläisellä Olgalla, joka kiirehti juhlan jälkeen poikansa 
kanssa perunannostoon, oli tärkeää sanottavaa raamatunkääntä-
jille: ”Luemme livviksi Uutta testamenttia ja Psalmeja, ne antavat 
meille rohkeutta elää ja uskoa. Mitäpä meillä olisi, jos ei olisi Iisus-
ta, Sanaa! Sen tähden: kääntäkää vielä Raamattua! Älkää jättäkö 
tätä työtä!” 

   ”Kysykääpä karjalaisilta, lukevatko he Raamattua”, Zinaida Du-
binina kehottaa. ”Minä olen kysynyt ja näin on vastattu: 
`Venäjäksi olen koettanut lukea, mutta en ymmärrä.´ Annoin näille 
ihmisille livvinkielisen evankeliumin ja kysyin myöhemmin itse 
kultakin: `No, mitä sanot? Ymmärrätkö nyt mitä luit?´ `Tottahan 
toki ymmärrän kun saan lukea omalla kielellä!`” 
   ”Raamattu avautuu ihmiselle vasta sitten, kun hän lukee sitä 
omalla kielellä”, Zinaida sanoo. ”Ja kun ymmärtää 
lukemansa, tulee halu rukoilla ja oppia tuntemaan 
Jumalaa.”  
 

Tänä syksynä julkaistaan livvinkielinen Sanan-
laskujen kirja – Solomonan sananpolvien kniigu.  
 

Käännöstyö etenee myös muilla rintamilla 
• Vuorimarinkielinen Uusi testamentti on painet-
tu ja käyttöönottojuhlaa on tarkoitus viettää lokakuussa Marin-
maalla. Marinkielinen 1. Mooseksen kirjan käännös on valmis 
julkaistavaksi. 
• Ersämordvan projektissa on käsillä Mooseksen kirjojen ja Jesa-
jan kirjan tarkistus. Mokšankielisen Uuden testamentin odotetaan 
valmistuvan ensi vuoden loppuun mennessä.  
• Komissa ajankohtaisena on Mooseksen kirjojen ja Jesajan kirjan 
tarkistaminen, komipermjakissa Uuden testamentin kirjetekstien 
tarkistaminen. Komit ovat pyytäneet uusintapainosta v. 2008 jul-
kaistusta Uudesta testamentistaan. 
• Udmurtin Raamattu on otettu kohdealueella iloiten vastaan. Kir-
joja kysytään ja luetaan. Käännöstyössä on edetty apokryfikirjojen 
tarkistukseen.  
• Mansinkielisen Luukkaan evankeliumin sekä hantinkielisen 
Apostolien tekojen käännöstä valmistellaan painatukseen. 
 
Kiitos, kun olet kanssamme jakamassa Elämän Sanaa 
kielisukulaisille! 
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