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UUSI TESTAMENTTI VALMISTUMASSA VUORIMAREILLEUUSI TESTAMENTTI VALMISTUMASSA VUORIMAREILLE  

V 
uorimarin työryhmällä on syytä hymyyn: Uuden testamen-
tin käännös on saatu vaihe vaiheelta tarkistetuksi, ja nyt 
tekstiä valmistellaan painatukseen. ”Työläin urakka oli 

käännöspalautteen läpikäyminen”, naurahtaa Galina Muravjova, 
joka kääntäjätoverinsa Nadežda Fedosejevan ja käännöstarkistaja 
Tiinan kanssa ahersi kolmisen kuukautta lukijapalautteen parissa. 
 

”Käännösprojektissa törmäsimme moniin sanasto-ongelmiin. Esi-
merkiksi käsitteet kateus, seppele, toivo, välimies, sukupolvi, voima 
ja liitto tuottivat päänvaivaa. Tavallisimmin jouduimme kääntämään 
käsitteen useammalla sanalla. Joissakin tapauksissa turvauduim-
me lainasanaan. Otimme käyttöön myös joitakin vanhoja, vuorima-
rien jo unohtamia sanoja (esim. vannoa, leili, rangaistus), jotka 
selitetään lukijoille omassa liitteessään. Teksti lähetettiin kuuteen 
seurakuntaan arvioitavaksi. Onneksi lukijat olivat pääosin tyytyväi-
siä ratkaisuihin, niin ettei palaute tuonut mukanaan suuria muutok-
sia.” 
 

”Haluan lukea Raamattua vuorimariksi”   
Kristinusko on mariheimojen joukossa juurtunut tuntuvimmin vuori-
marien keskuuteen. Oman kielen käyttöön on selvä tarve, ja niinpä 
vuorimarialueen kirkoissa jumalanpalveluksissa kuullaan jo kan-
sankieltä. 
 

Niittymarinkielisen Uuden testamentin ilmestyminen on saanut 
vuorimarien parissa aikaan odotuksia omasta käännöksestä. Uuti-
nen käännöstyöstä on levinnyt tiedotusvälineiden kautta, ja monet 
vuorimarit odottavat kirjaa.  
 

Yksi heistä on Aleksei Smirnov. ”Kun sain vuorimariksi julkaistuja 
evankeliumeita, yllätyin: Jumala tuli lähelle ja todelliseksi. Tulin 
uskoon 28-vuotiaana. Nyt olen iloinen siitä, että Uusi testamentti 
julkaistaan pian. Haluan lukea Raamattua vuorimariksi. Äidinkielel-

läni Jumala puhuu minulle kaikkein syvimmin. Eikä tämä ole vain 
minun kokemukseni. Kotiseudullani Kilemarissa olen antanut ihmi-
sille evankeliumeja, ja he kyselevät aina lisää hengellistä luettavaa 
ja nimenomaan vuorimariksi.” 
 
Uusi testamentti kansan käyttöön 
Marinmaan uskovat tarvitsevat Uutta testamenttia, ja kirjaa kysy-
tään myös kirjastoihin. Paikallisen hallintoväen tekemän suunnitel-
man mukaan jokaisen Vuorimarin ja Kilemarin piirin kirjaston tulee 
saada viisi Uutta testamenttia. Vuorimareja asuu myös oman piiri-
kuntansa ulkopuolella, ja sen vuoksi niittymarikylienkin kirjastoihin 
varataan kuhunkin kaksi kirjaa. Uuden testamentin painosmäärä 
on 3 000 kpl. 
 
Mareilla on kaksi kirjakieltä: itäisiin murteisiin pohjautuva mari 
(niittymari) ja läntinen kirjakieli, vuorimari. Vuorimaria puhutaan 
pääasiassa Marin tasavallan Vuorimarin, Jurinon ja Kilemarin pii-
reissä. Vuorimari ja niittymari ovat venäjän ohella tasavallan viralli-
sia kieliä. 
Uusi testamentti mariksi julkaistiin vuonna 2006. Vuorimarit ovat 
saaneet erillispainoksina evankeliumit ja Apostolien teot (1997–
2011).        
 
Kiitos lahjastasi vuorimarien Uuden testamentin valmistumiseen! 
Viitenumero: 3081 
 
Jumalan uskollisuudesta kiitollisena, 

Vuorimareja kansallisessa kukkajuhlassa. Kuva: RKI, I. Trofimov 


