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Parantava Sana 
 

TTTT    
odelliset ilonhetket raama-

tunkäännöstyön saralla – 

milloin ne oikein koetaan? Sil-

loinko, kun jokin käännös val-

mistuu ja saadaan kansan käyt-

töön? Silloin on juhlan aika ja 

kiitosmieli. 
 

Tätäkin syvemmän ilon tuo jo-

kainen uutinen Sanan vaikutuk-

sesta. Hiljattain Komista tuli 

kirje, jossa Ivan, koulupoika 

Podjelskin kylästä, lähetti ter-

veisiä: ”Saamme taas asua yhdessä äidin kanssa!” Hä-

nen äitinsä, alkoholisoitunut Marina, oli menettänyt 

lastensa huoltajuuden, ja Ivan sisaruksineen oli sijoitet-

tu kuka minnekin. Pari vuotta sitten Ivanin äiti sairastui 

vakavasti ja joutui sairaalaan. Kylän uskovat menivät 

häntä tervehtimään, antoivat kominkielisen Psalmien 

kirjan ja kehottivat lukemaan sitä. Marina ryhtyi tutki-

maan kirjaa ja hämmästyi. Lukiessaan tekstiä komiksi 

hänelle kirkastui se, mitä hän ei aikaisemmin ollut ym-

märtänyt: Jumala haluaa ja voi auttaa ihmistä. Marina 

alkoi rukoilla, ja Jumala vastasi: hän selvisi vaikeasta 

leikkauksesta ja tervehtyi nopeasti. Sairaalasta päästy-

ään Marina teki täyden parannuksen. Uskoontulon seu-

rauksena elämä muuttui täysin. Ero entiseen oli niin 

selvä, että oikeusistuin palautti hänelle lasten huolta-

juuden. Onnellinen Ivan kertoo: ”Nyt meillä on oikea 

koti.” 
 

Ja tottahan kiitosmielen toi tieto udmurttinaisesta, joka 

antoi elämänsä Herralle kuultuaan hengellisessä koko-

uksessa ensimmäistä kertaa evankeliumia omalla kie-

lellään. Kotiin palatessaan hän oli niin täynnä iloa, ettei 

edes muistanut jalkavaivaansa – vuosikausia kävele-

minen oli ollut tuskallista. Ko-

tona lapset alkoivat ihmetellä, 

miten ketterästi äiti nyt liikkui. 

Lastensa riemuksi nainen totesi 

parantuneensa kotimatkalla.  
     
Eri kieliryhmien parista tulleet 

viestit kertovat pelastumisesta, 

parantumisesta ja särkyneen 

elämän eheytymisestä Sanan 

äärellä. Jumalalle ei ole toivot-

tomia tapauksia.  

 
Kiitos siitä, että olet mukana 

ojentamassa kielisukulaisillem-

me Jumalan Sanaa! Parempaa lahjaa emme voisi heille 

antaa. Kiitetään Jumalaa, joka on lahjoittanut meille 

parantavan Sanansa – oman Poikansa Jeesuksen. 

    
 

NNNN    
iin kuin sade ja lumi 

tulevat taivaasta eivätkä sinne palaa 

 vaan kastelevat maan, 

 joka hedelmöityy ja versoo  

 ja antaa kylväjälle siemenen ja nälkäiselle leivän, 

 niin käy myös sanan, 

 joka minun suustani lähtee: 

 se ei tyhjänä palaa vaan täyttää tehtävän, 

 jonka minä sille annan, 

 ja saa menestymään kaiken, 

 mitä varten sen lähetän. 

 (Jes. 55:10–11)  
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