
 
 

M arin tasavallan ulkopuolella elää lukuisa joukko ns. diaspo-
ramareja. Heistä yksi on Baškorstostanissa, Ufan kaupun-

gissa asuva Anatoli Fadejev. Hän kuuluu paikalliseen helluntai-
seurakuntaan, julistaa Sanaa insinöörintoimensa ohella ja on aktii-
visesti mukana evankelioimistiimissä. Ryhmä on nähnyt pakanuu-
den kahleissa elävien heimolaistensa pelastuvan ja parantumisia-
kin on tapahtunut. 
 

”Tasavallassamme on 260 marikylää”, Anatoli kertoo. ”Monissa 
niistä olemme vuodesta 2016 saakka pitäneet hengellisiä kokouk-
sia”. Pandemiarajoitusten vuoksi vuonna 2020 ei ollut tilaisuuksia, 
mutta meillä oli mahdollisuus jakaa kirjallisuutta kuten Uutta testa-
menttia. Siitä otettu lisäpainos oli todella tarpeen, sillä omakielinen 
Sana on avain evankeliointiin.”  
 

Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni, 

se on valo minun matkallani.  
Ps. 119:105  

 

”Tiimissämme on mukana kymmenen jäsentä. Olemme nyt voi-
neet toimia entiseen tapaan, ja viime vuonna kävimme 34 mari-
taajamassa. Useat niistä olivat tuttuja aiemmilta matkoilta, mutta 
saimme kutsuja sellaisiinkin kyliin, joissa emme ole ennen käy-
neet. Minne vain menimme, julistimme evankeliumia ja annoimme 
ihmisille hengellistä kirjallisuutta. Monet ottivat vastaan Jeesuksen 
Kristuksen pelastajanaan. Rukoilimme myös sairaiden ja päihde-
riippuvaisten puolesta.”  
 

Jumala vastaa rukouksiin 
”Andrejevkan kylässä pidimme kokousta eräässä kodissa, ja mu-
kana oli nelikymppinen kuulolaitetta käyttävä mies. Julistimme 
evankeliumia ja lopuksi kysyimme, saisimmeko rukoilla hänen  
puolestaan. Mies suostui, ja ehdotimme, että hän ottaisi kuulolait-

teensa pois. Hän teki sen. Rukouksen jälkeen testasimme hänen 
kuuloaan, ja vaikeuksitta hän toisti sen, mitä sanoimme. Mies 
halusi luovuttaa elämänsä Jeesukselle – ja lähti kotiinsa parantu-
neena. 
 

Tšišmassa saimme rukoilla selkävaivoista kärsivän miehen puo-
lesta. Myöhemmin hän todisti 
kipujen kadonneen. Samassa 
kylässä keski-ikäinen paris-
kunta tuli viime vuonna us-
koon, samoin heidän poikansa 
perhe. Nyt poika on menossa 
lähiseurakuntaan kasteelle. Se 
on rukousvastaus, josta kii-
tämme Jumalaa!” 
 

Raamattua odotetaan 
”Tarvitsemme myös Vanhan 
testamentin: sen tunteminen 
on pohja Jumalan ilmoituksen 
ja Uuden testamentin ymmärtä-
miselle – perusta meillekin, jotka opetamme Sanaa. Myös koulu- 
ja kyläkirjastoihin haluamme toimittaa Raamatun. Rukoilemme, 
että tämä on pian mahdollista. 
Baškortostanin tasavallassa on 
100 koulua, joissa opetetaan 
marin kieltä”, Anatoli sanoo. 
 

Kiitämme Jumalaa näistä aktii-
visista mariuskovista. Voimme 
rukoilla heidän evankeliointi-
työnsä puolesta.  
 

 

Käännöstiimillä on nyt työn alla 
Vanhan testamentin tekstien, 
etenkin Psalmien, tarkistus ja 
testaus. Kiitos rukoustuesta. 
 
 

Yhteistyöstä kiitollisena, 

Marit evankeliumin asialla 
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 Miehet ovat saaneet marinkieli-  
 sen Uuden testamentin.  

Marit saivat UT:n vuonna 
2007, ja siitä otettiin lisä-
painos 2020. Myös Johan-
neksen evankeliumista ja 
1. Mooseksen kirjasta on 
otettu lisäpainos.  
 

VT on valmistumassa, ja 
Raamatun julkaisu on 
käsillä parin vuoden sisäl-
lä. Kirjaa odotetaan niin 
Marinmaalla kuin sen ulko-
puolella asuvien diaspora-
marien keskuudessa. 
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