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”Keväällä aloin suunnitella matkaa Länsi-
Siperiaan testaamaan mansien pyytämiä 
Lastenraamatun tekstejä”, käännöstarkistaja 
Marja Taivassalo kertoo. ”Matkakumppa-
neiksi lupautuivat Risto ja Terttu Venäläinen. 
Reissuun lähdettiin kesäkuussa, ja matkattu-
amme kolme vuorokautta junalla ja kolme 
jokialuksilla saavuimme Obin sivujoella sijait-
sevaan Sosvan kylään. Majapaikka löytyi 
aikaisemmilta käynneiltäni tutuksi tulleen 
Klavdian luota. Hänen kodissaan kokoontuu 
baptistikirkon pieni rukouspiiri. 
 

Perillä aloin heti etsiä manseja, joiden kanssa 
voisi lukea tekstejä. Se ei tällä kertaa ollut 
aivan mutkatonta, sillä jotkut aiemmista pa-
lautteen antajista olivat matkoilla, joku taas oli 
muuttanut pois. Muutamat mansia hyvin 
osaavat olivat kiireisiä kesätöiden vuoksi ja 
ehtivät vain lyhyiksi tuokioiksi tekstien äärelle. 
 

Raamatun ilmoitus on vieras manseille 
Kaikesta huolimatta lukijoita ja palautteen 
antajia löytyi. Tekstejä luettiin pääosin Sos-
vassa, mutta myös Igrimin kylässä. Testatta-
viin kuului 33 tekstiä Vanhasta ja 29 Uudesta 
testamentista. Tällä kertaa testihenkilöissä ei 
ollut yhtään uskovaa, ja siksi näin, miten vie-
ras Raamattu ja sen maailma on manseille. 
Monet asiat herättivät heissä ihmetystä. Vai-
keimmaksi kohdaksi osoittautui kertomus 
Pyhän Hengen vuodattamisesta. Pyhällä 
Hengellä täyttyminen meni yli ymmärryksen – 
mansien käsityksen mukaan henkiä on paljon 
ja niitä pelätään kovasti. Myös vertaus Jee-
suksesta hyvänä paimenena kummastutti. 
Miten Jeesus voi olla paimen, kyseltiin. Kui-
tenkin käännös vaikutti helppolukuiselta.  
 

Rukousta tarvitaan 
Mansien parissa jouduin kohtaamaan alkoho-
lismia, sairautta, avioeroja. Sain myös huo-
mata, miten hyvin moni tuntee vanhan pa-
kanauskontonsa lukuisia jumalia. Pelosta esi-
isien henkiä kohtaan noudatetaan ulkonaisia 

rituaaleja: lepytysuhreja kostonhaluisille hen-
gille. Pakanuus on vahvaa, ja jotkut eivät 
halua olla tekemisissä kristittyjen kanssa. Sen 
sain erityisesti kokea paluumatkalla. Jokialuk-
sessa aloin jutella erään naisen kanssa ja 
tarjosin hänelle mansinkielistä Joonan kirjaa 
ja Tuhlaajapoika-traktaattia. Nainen ilahtui 
kovasti, kertoi osaavansa mansia ja toivotti 
minut tervetulleeksi kotikyläänsä Anejevaan. 
Sitten muistin, että minulla oli laukussani vielä 
jokunen Matteuksen evankeliumi. Tarjosin 
hänelle Matteusta selittäen, että se on osa 
Raamattua, kristittyjen kirjaa. Nyt naisen kas-
vot synkkenivät eikä hän enää halunnut pu-
hua kanssani. Kirjan hän kuitenkin otti vas-
taan. 
 

Mansien keskuudessa on vain harvoja usko-
via. Siksi oli rohkaisevaa tavata Sosvan  
rukouspiirissä Ljudmila – mansi, joka on tullut 
uskoon asuessaan Ukrainassa ja joka on nyt 
palannut kotikyläänsä eläkepäivilleen. Ljudmi-
la kertoi: ’Pidän niin kovasti hengellisistä lau-
luista; laulan niitä jatkuvasti kokouksissa, 
tiellä pyöräillessäni ja rannalla kalastaessa-
ni… joka paikassa.’ Muistetaan rukouksin 
Ljudmilaa ja muita uskovia manseja. Pyyde-
tään heille viisautta kertoa Hyvää Sanomaa ja 
elää kristityn täyttä elämää oman kansansa 
parissa.” 
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Evankeliumit (2000–2014) 
Raamatun kertomuksia -kirja (2003) 
Kertomus Tuhlaajapojasta (2007) 
Joonan kirja (2016) 
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