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Uusia julkaisuja vepsäksi ꟷ Ruutin kirjasta myös video 

V epsäläiset 
saivat Uu-

den testamentin vuon-
na 2006, sen jälkeen 
Psalmien kirjan ja Sa-
nanlaskut sekä viime 
vuonna käyttöön ote-
tun Joonan kirjan. Nyt 
painatukseen valmis-
tellaan psalmikoostetta 
ja käännöstä Ruutin 
kirjasta. 

 
 
Valitud Psalmad i Rufin kirj 
 

Vepsäläinen raamatunkääntäjä 
Nina Zaitseva murehti viime syksy-
nä uutisia koronaan sairastuneista 
tutuistaan. Silloin heräsi ajatus uu-
desta julkaisusta. ”Meillähän on 
Psalmit vepsäksi”, hän totesi. 
”Jospa voisimme koota niistä kirja-
seen lohdun ja toivon sanoja. Pieni 
kirja olisi kätevä, sillä sitä ihmiset 
voisivat halutessaan pitää muka-
naan.” Näin vuonna 2012 julkais-
tuista Psalmeista joukkoon valikoitui 
kaksitoista, muiden muassa psalmit 
23 (22*) ja 91 (90*). 
 

Kooste sai nimekseen Sűdämelline 
lugemišt, valitud Psalmad vepsäks. 
Kirja on tarkoitus julkaista 
tänä syksynä. 
 

Ruutin kirjan painatus 
odottaa kansallisilta kuvit-
tajilta tilattujen piirrosten 
valmistumista. 
 

Raamatuntekstit äänimuotoon 
 

”On tärkeää, että ihmiset saavat 
myös kuunnella Raamattua omalla 
kielellä” sanoo Vepsän kulttuuriseu-
ran puheenjohtaja Larisa Tširkova. 
”Tämän vuoksi haluamme äänittää 
Uuden testamentin, Psalmit ja Sa-
nanlaskujen kirjan; näin Raamatun 
Sanaa voidaan jakaa myös interne-
tin ja kännykkäsovellusten välityk-
sellä. Tekstit saadaan laajemmin 
vepsäläisten ulottuville. 
 

Faith Comes By Hearing -järjestön 
tiimin kanssa valmisteltiin äänityk-
siä, joiden oli määrä toteutua syk-
syn aikana. Pandemian vuoksi työn 
aloittaminen siirrettiin myöhempään 
ajankohtaan. 
 

Kesän aikana saimme Petroskoissa 
kuitenkin paikallisin voimin luettua 
ja nauhoitettua painovalmiin Ruutin 
kirjan tekstin, josta on tekeillä Raa-
matun ajan kulttuuriin sovitettu vi-
deofilmi.” 

 
 
 

 
 

Yhteistyöstä kiitollisena 
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22* Psalm 
 

Davidan psalm. 
1 Ižand om minun paimen, 
minai ei ole mairišt nimiš. 

2 Hän andab minei lebud vihandoil normil, 
hän tob mindai tüniden vezidennoks. 

3 Hän vahvištoitab minun henged, 
veb mindai oiktale tele 

ičeze nimen täht. 
4 Hot’ minä astuižin pimedas orgos, 

en varaidaiži nimidä pahad, 
sikš ku sinä oled minunke. 

Sinun batog i paimenvic 
tüništoitaba mindai. 

5 Sinä katoid minei sömstolan 
minun vihanikoiden sil’miden edes. 
Sinä voidid minun pän elejan voil, 

minun mal’l’ om ülitäuz’. 
6 Sinun hüvüz’ da armod linneba minunke 

minun elon kaikil päivil, 
i minä eläškan Ižandan kodiš 

kaik minun päiväd. 

V
e

p
sä

 

Piirroskuvat: Veronika Kolibina (yllä) ja Ruslan Grigor’ev. 

*Vepsän Psalmit on numeroitu itäisen tradition mukaan. 
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