
Jumalan uskollisuudesta kiitollisena

Anita Laakso, Raamatunkäännösinstituutti, Helsinki

Kiitosaiheita
 Jumalan Sana synnyttää uskoa suomensukuisten parissa
 Kiitos esirukoilijoista ja työn tukijoista

Rukousaiheita
 Varoja työhön
 Varjelusta työmatkoilla
 Terveyttä kaikille työssä mukana oleville ja heidän perheilleen

Tjumenin alueen komeja tapaamassa. Kuva: RKI

M
ar

iky
lä.

 K
uv

a:
 T.

 O
llik

ain
en

, R
KI

MARIKYLISSÄ ILOITAAN JUMALAN SANASTA

M arinmaassa on kuluneen kesän aikana pidetty ahkeras-
ti esillä hyvää sanomaa. Evankelioimisryhmän mukana 

kiertänyt Tamara Närhi kertoo kokemastaan:
     –  Uuden testamentin valmistumisen jälkeen Marin ilmapiiri 
on muuttunut. Ihmiset ovat  aikaisempaa avoimempia ja vas-
taanottavaisempia Jumalan Sanalle.
     –  Ihmisiä on tullut uskoon Tatariankin marikylissä. Siellä 
tutustuin palavasydämiseen Tatjana-sisareen. Hän on kah-
deksan vuoden ajan kulkenut kylästä kylään kirjalaukkuineen, 
levittänyt marinkielistä Jumalan Sanaa koteihin ja todistanut 
Jeesuksesta. Yhdessä kiitimme monista rukousvastauksista, 
joita Tatjana ja muut uskovat ovat saaneet.
     –  Suuri ilo on se, että monissa viinankiroista kärsineissä 

kylissä elämä on kokonaan muuttunut: juopot ovat raitistuneet, 
koteja ja elinympäristöä jaksetaan nyt kohentaa.
     –  Tatarian mariuskovat eivät laita kynttiläänsä vakan alle. 
Kesällä heillä on tapana pitää kokouksia ulkosalla keskellä 
kylää, niin että koko taajaman väki pääsee mukaan. Oli suu-
renmoista kuulla, miten he lauluin ja soittimin ylistivät Juma-
laa! Siinä oli todellista uuden elämän riemua! Tänäkin kesänä 
monet tulivat noissa tilaisuuksissa uskoon, jopa sairaita parani, 
Tamara iloitsee. 
     Kirjallisuuden tarve on suuri. Koulujen käyttöön odotetaan 
ennen muuta Raamatun kertomuksia -kirjaa. Sen painatus to-
teutunee syys-lokakuussa.

KUULUMISIA KOMISTA
Myös komit ovat olleet evankeliumin asialla. Komiuskovat ovat 
kesän mittaan käyneet viemässä elämän leipää, viime syksynä 
valmistuneita Uusia testamentteja, oman tasavaltansa ulko-
puolella asuville heimolaisilleen. Toinen komikääntäjistämme, 
Nina Vattuleva, oli mukana pitkällä Siperiankierroksella, Tjume-
nin seudun kyliin suuntautuneella retkellä. Ninan matkatervei-
set ovat täynnä iloa.
     – Matka oli kerta kaikkiaan suurenmoinen, Nina hehkuttaa. 
– Oli mahtavaa tavata komeja ja todeta, miten kiitollisia niin 
uskovat kuin ei-uskovat olivat kominkielisistä Uusista testa-
menteista. Ihmisillä on siellä todellinen Jumalan sanan nälkä.
     – Siperiassa asuvat komit ovat säilyttäneet sekä kielen että 
kulttuurin, sen vuoksi Raamatun sana koskettaa heitä parhai-
ten omalla kielellä. Toivon, että saisimme pian Lastenraamatun 
ja Psalmit, ja että kirjat tulisivat viipymättä myös Siperian komi-
en käyttöön.
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Ljudmila ja Jevgeni Grapin.  Kuva: RKI

Ljudmila ja Jevgeni tutustuivat toisiinsa raamattukoulussa 
Virossa, ja kun opinnot saatiin päätökseen, nuoret viet-

tivät häitä. Molempien sydän paloi lähetystyöhön. Ljudmila 
on hanti, ja koska hänen kotiseudullaan Jamalo-Nenetsian 
alueella kaivataan kipeästi sananjulistajia, nuoripari Gra-
pin muutti Salehardiin. Siellä he ovat mukana paikallisessa 
evankelisessa seurakunnassa, johon jo kuuluu joukko han-
teja. 

Hantia hanteille
Virossa syntyneen ja varttuneen Jevgenin kotikieli on ollut 
venäjä, ja hän puhuu hyvin viroa ja sujuvasti myös englantia. 
Hantin opiskelu tuntui hänestä itsestään selvältä asialta.
     – Kieli on avain hantien sydämeen, Jevgeni toteaa. – Kun 
puhut kansan kieltä, sinua varmasti kuunnellaan.
     – Vanhempani eivät olleet mielissään, kun kerroin avi-
oituvani Jevgenin kanssa. Kaikki muuttui, kun he tapasivat 
Jevgenin ja hän puhui heille hantia. Nyt he ovat ylpeitä vä-
vystään, Jevgeni on isälle ja äidille kuin oma poika, Ljudmila 
hymyilee.

Raamattu kiinnostaa 
     – Monet hantit pitävät kristinuskoa venäläisten uskontona, 
sen vuoksi raamatunkäännöstyöllä on käänteentekevä merkitys, 
Jevgeni tietää. – Kun Jeesus puhuu hantia, kukaan hanti ei voi 
sanoa, ettei Raamatun sanoma ole heitä varten.
     – Hanteilla on legendoja paratiisista, vedenpaisumuksesta ja 
monista muista tapahtumista, joiden alkujuuret löytyvät Raama-
tusta. Siksi he ovat kiinnostuneet tietämään, mitä Raamatussa 
todella sanotaan, Ljudmila kertoo.
     – Koska maaperä on vastaanottavainen, on tärkeää saada 
ihmisille Sanaa. Hantiksi on jo julkaistu Markuksen evankeliumi, 
joitakin kertomuksia Luukkaasta ja Raamatun kertomuksia -kirja. 
Olemme jakaneet niitä, ja äänitteet ovat uusi tärkeä väylä evan-
kelioinnissa. Tämä kesänä Salehardissa Satu ja Ian Cottrellin 
avulla äänitimme hantin Markuksen evankeliumin ja Raamatun 
kertomukset. Uskomme että jo syksyllä saamme ne käyttöön kä-
teville mp3-soittimille ladattuina.

Käännöstyö on suuri haaste
     – Nyt on saatava käännetyksi ja julkaistuksi lisää Raamatun 
tekstejä, Grapinit painottavat. – Olemme mukana RKI:n työssä 
kääntämässä Matteuksen evankeliumia. Kokoamme myös luki-
japalautetta.
     – Raamatun kääntäminen hantiksi ei ole maailman helpoimpia 
tehtäviä, Jevgeni vakavoituu. – Monet raamatulliset käsitteet ovat 
hanteille aivan vieraita. Vaikeita asioita pitää selittää sanastossa 
ja alaviitteissä.
      – Tehtävä helpottuu sitä mukaa kun työ edistyy, sanoo Ljud-
mila luottavaisesti. – Ihmisille alkaa muodostua käsitys Raamatun 
maailmasta ja sanomasta. Sitä paitsi koko hantiuskovien joukko 
on mukana auttamassa. Teemme työtä yhteisvoimin.
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