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Raisa Petrovan tyttärenpoika Artjom ja jouluseimi.

Mitä kaikkea raamatunkäännöstyö on tuonut mukanaan?
Se on opettanut tuntemaan Jumalan Sanaa entistä paremmin. Ja
käännösten lukijapalaute on näyttänyt, miten vahvasti omakielinen
käännös koskettaa ihmisiä. Toisaalta olen nähnyt, että Raamattua
kääntäessämme olemme hengellisessä sodassa. Esimerkiksi tänä
vuonna, kun tiimimme on valmistellut tekstiä julkaistavaksi, on sekä
minun että käännöstarkistaja Anne Kuosmasen elämässä ja perhepiirissä ollut paljon sairautta ja muita vaikeuksia.

Raamatunkääntäjän joulumietteitä

K

omipermjakeille on valmistumassa Uusi testamentti. Tekstin
kääntäjällä, Raisa Petrovalla, on ollut työntäyteinen vuosi.
Oheisessa haastattelussa hän kertoo ajatuksistaan juhla-ajan kynnyksellä.
Miten vietät joulua?
Joulu on meillä vasta uuden vuoden jälkeen, 7. tammikuuta. Silloin
seurakunnassamme on juhla: nuoret esittävät joulukuvaelman, laulamme yhdessä ja iloitsemme Jumalan Pojan syntymästä. Minulle
joulu tuo suuren ilon ja kiitosmielen, mutta toisaalta kivun: on paljon
komipermjakkeja, jotka eivät ole kuulleet Jeesuksesta. Rukoilen,
että jokainen ihminen saisi tietää Hänestä ja uskoisi Häneen. Jeesus on Vapahtaja, jonka puoleen saamme kääntyä joka hetki.
Miksi komipermjakit eivät ole kuulleet Jeesuksesta?
Meillä ei ole ollut Jumalan Sanaa, jota olisi voitu lukea kodeissa ja
kuulla kirkoissa omalla kielellä. Sen vuoksi on tärkeää, että Uusi
testamentti saataisiin pian käyttöön.

Miten jaksat jatkaa työtäsi vaikeuksien keskellä?
Rukoukset kantavat, kiitos Herralle! Tosin on sanottava, että kun
ihminen on hyvin väsynyt ja taakoitettu, hän ei jaksa muuta kuin
huokailla. Silloin toisten rukoukset kantavat. Jokin aika sitten olin
todella ahdistunut: olen isäni omaishoitaja, ja hänen kuntonsa heikkeneminen sekä huoli hänestä olivat syy ahdistukseeni. Kerroin
seurakunnan pastorille tilanteeni ja pyysin häntä rukoilemaan puolestani. Hän teki sen, ja ahdistus väistyi. Ja monet asiat ja tilanteet
ovat auenneet, kun ystävät Suomessa ovat rukoilleet puolestamme.
Kiitos Jumalalle rukoustuestanne!
Mikä on suurin toiveesi?
Kaikkein eniten toivon sitä, että Jumala valmistaisi komipermjakit
vastaanottamaan sydämeensä Rauhan Ruhtinaan, Jeesuksen Kristuksen. Se on hartain toiveeni. Joulun ilosanoma on jokaista varten!

”Jumalan on kunnia korkeuksissa,
maan päällä rauha
ihmisillä, joita hän rakastaa.”
Luukas 2:14
Esirukouksista ja yhteistyöstä lämpimästi kiittäen

Anita Laakso
Raamatunkäännösinstituutti, Helsinki

Joulurauhaa ja siunausta vuoteen 2018!
Raamatunkäännösinstituutti, PL 272, 00531 Helsinki, puh. 09-7744350, E-mail info.fin@ibtnet.org, www.rki.fi, facebook

