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Tämän lehden 
sivuilla esitellään eri 
kieliryhmiä, joiden 
parissa Kansanlähetys 
työskentelee tai 
on työskennellyt 
raamatunkäännös
projekteissa.

Sain ensimmäisen Raamattuni ollessani 
13-vuotias. Luin Uutta testamenttia 
innokkaasti alleviivaten puhuttelevia 

kohtia, joita oli lopulta enemmän kuin alle-
viivaamattomia. Pidin itsestäänselvyytenä, 
että minulla on kirjoitettu Jumalan sana 
äidinkielelläni.  

Maailmassa on 114 000 000 ihmistä, joilla 
ei ole Raamattua ymmärtämällään kielellä. 
Suuri osa heistä on lukutaidottomia. Siksi 
raamatunkäännöstyöhön kuuluu myös kir-
jakielen luomista ja lukutaidon kehittämistä. 
Kun käännöstyötä on tehty lukutaidottomat 
voivat kuulla Jumalan sanaa äänitteiden ja 
Jeesus-filmin avulla. 

Tällä hetkellä 20 % lähetystyöntekijöis-
tämme toimii raamatunkäännöstyössä. 
Olemme työskennelleet 15 eri kielen kään-
nöksissä. Raamatunkäännöstyön tavoitteena 
on, että Jumalan sana saataisiin käännettyä 
kaikille kielille, ja kaikkiin kansoihin muo-
dostuisi seurakuntia. Tämä lehti kertoo tästä 
arvokkaasta työstä. 

Mika Tuovinen
lähetysjohtaja
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KAIKKI

TARVITSEVAT SANAA
SUURESSA MUKANA, 

KANSANLÄHETYKSEN  
RAAMATUNKÄÄNNÖSTYÖN  

ERIKOISNUMERO 2018

TILAUSPALVELU
Puhelin 019 77 920

sekl@sekl.fi

TOIMITUS
toimitus@uusitie.com

Opistotie 1, 23410 Ryttylä

PÄÄTOIMITTAJA
Mika Tuovinen
044 550 5899

mika.tuovinen@sekl.fi

TOIMITUSSIHTEERI
Sanna Myllärinen

041 546 3046
sanna.myllarinen@uusitie.com

TOIMITUS
Ilkka Rytilahti 

Anna Vähäkangas 
Aleksi Soininen 

Salla Kurppa-Silva 
Anne Lepikko

Susanna Sarimaa

TAITTO
Lari Kemiläinen

KUSTANTAJA
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys Ry

FI83 2070 1800 0283 25

PAINOPAIKKA
Botnia Print Oy

Kokkola

KANSANLÄHETYS - LÄHETYSHERÄTYSLIIKE
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys 
(SEKL) on luterilainen herätysliike ja lähetys-
järjestö. Uskollisena Jumalan sanan totuu-
delle ja ylösnousseen Jeesuksen Kristuksen 
seurakunnalleen antamalle lähetystehtävälle 
toteutamme kutsumustamme viedä evanke-
liumi kaikille ihmisille ja kansoille.
Näkymme on Raamattu rakkaaksi – evanke-
liumi kaikille.
Kansanlähetys toimii Suomessa ja Ruotsissa 
18 piirijärjestön kautta yhteistyössä paikallis-
seurakuntien kanssa.  Kansanlähetyksen 63 
lähetystyöntekijää palvelevat 15 eri maassa.

Toteutamme tehtäväämme toiminta-ajatuk-
semme mukaisesti:
• Luemme, opetamme ja noudatamme 
 Jumalan sanaa
• Tarjoamme hengellisen kodin kaikille 
 sukupolville
• Kohtaamme ihmiset heidän hengellisissä 
 ja ajallisissa tarpeissaan
• Varustamme yhteisöt ja uskovat 
 toimimaan evankeliumin ja lähetystyön 
 puolesta
Toimintaamme ohjaavat arvot ovat uskollisuus, 
perheystävällisyys, palvelualttius, laadukkuus 
ja läpinäkyvyys. 

Poliisihallituksen myöntämien 
keräyslupien tiedot koko Suomen 

alueelle ja Ahvenanmaalle luettavissa: 
http://sekl.fi/maksuinfo/

Lisätietoja Kansanlähetyksen työstä ja mahdollisuudesta liittyä mukaan saa sivustolta: 
suuressamukana.fi.

Kansanlähetyksen 
raamatunkäännöstyön tuki: 

Tilinumero:
FI83 2070 1800 0283 25

Viite: 79002

Ryhdy 
lähetysjohtajan 

lähettäjäksi! 
Viite: 34775
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Tue työtämme, soita: 
0600 190 90 (hinta: 20,45 € +pvm)

Ei ainakaan heidän kulttuurinen, sosi-
aalinen tai uskonnollinen taustansa. 
Eikä elämäntilanteensa. Intialainen 

poika oli sairaalassa itsensä myrkyttäneenä 
isän kovuuden tähden, moldovalainen oli 
ateisti neuvostokansalainen ja Hamas-jär-
jestön yhden perustajan esikoispoika oli 
päätynyt israelilaiseen vankilaan.

Yhteistä on se, että he kaikki ovat tulleet 
tekemisiin itselleen täysin odottamattoman 
seikan kanssa. He ovat kohdanneet Raa-
matun – ja siinä Jumalan sanan voiman. Ja 
se on muuttanut heidän elämänsä.

Eräs pastori sai voimakkaan kehotuk-
sen viedä delhiläiseen sairaalaan Uusi 
testamentti, saatesanana Johannes 14:19: 
”Koska minä elän, niin tekin saatte elää.” 
Sen saaja oli kuoleman rajamailla. Hän 
pyysi rukoillen: ”Jeesus, jos voit antaa 
tuon elämän, niin tahdon antaa elämäni 
palvelukseesi.” Tänä päivänä tuo poika on 
yksi tunnetuimpia kristinuskon puolustajia 
maailmassa, apologeetta Ravi Zacharias.

Historian opiskelijalle hänen profes-
sorinsa sanoi, että jos hän haluaa kutsua 
itseään historioitsijaksi, niin hänen tulisi 
lukea Raamattu. Hän kyseli ihmetellen, 
miksi lukea moinen tarukirja. Professori 
vastasi: ”Raamattu on antiikin historian 
tärkein kirjallinen dokumentti. Lue se!”

Ja niin tuo opiskelija hankki sen – mus-
tasta pörssistä! Hän luki kirjan ja tajusi, 
ettei se ole tarua vaan totta. Hän rakastui 
Jeesukseen. Nykyään hän on Precept 
Ministries -raamattukoulutusjärjestön 
(toimii yli 150 maassa) Euraasian alue-
johtaja, pastori Vasile Filat.

Hamasin perustajan esikoinen, Mo-
sab Hassan Yousef, puolestaan sai 
lahjaksi Uuden testamentin. Hänen kult-
tuurissaan lahjoja arvostetaan. Niinpä 
hän kävi lukemaan vierasta kirjaa. Kun 
hän Vuorisaarnasta luki Jeesuksen sanat 
vihollisen rakastamisesta, ne kävivät hä-
nen lävitseen kuin sähköisku. Kuka tuo 
mies oikein on? Pian hänelle selvisi, että 
Jeesus on ratkaisevasti enemmän kuin 
profeetta. Hän on maailman vapahtaja. 

Raamatun sanojen kohtaaminen oli 
heidän elämälleen käänteentekevää. 
Heidän palvelutyönsä on vaikuttanut 
miljooniin ihmisiin. Maailmassa on silti 
vielä lukemattomia ihmisiä, jotka tarvit-
sevat samaa kohtaamista. He tarvitsevat 
Raamatun – omalla kielellään. 

Kutsun sinua mukaan tekemään siitä 
mahdollista. Jumala puhuu sanassaan. 
Sen kautta hän voi tehdä mahdottomia 
asioita. Raamatunkäännöstyö tarvitsee 
sinunkin panostasi!

MIKSI JUURI 
RAAMATTU?
Mitä yhteistä on intialaisella 17-vuotiaalla 
koulupojalla, moldovalaisella  
historian yliopisto-opiskelijalla ja 
palestiinalaisella nuorukaisella? 

KONSO
SIJAINTI:  Lounais-Etiopia, 
Eteläisten kansojen osavaltio

PUHUJIA:  242 000 äidinkielenä, 5660 
toisena kielenä (tieto vuodelta 2007)

RAAMATUNKÄÄNNÖS:  UT 2002, 
koko Raamattu valmistumassa

RUKOUSAIHEITA:  Vanhan 
testamentin käännöksen viimeistelyn 
ja painatuksen sujuminen

TATAARI
SIJAINTI:  Bashkortostanin 
ja Tatarstanin tasavalloissa 
Länsi-Venäjällä sekä Kiinassa, 
Kazakstanissa ja Turkissa

PUHUJIA:  4 280 .000 (tieto vuodelta 2010)

RAAMATUNKÄÄNNÖS: 
 koko Raamattu 2016

RUKOUSAIHEITA:  Äidinkielisen 
Raamatun kuluminen kansan käsissä.

Tue 
raamattukouluttaja 

Ilkka Rytilahden 
työtä!  

Viite: 33789

Teksti: Ilkka Rytilahti
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RAAMATUNKÄÄNNÖSTYÖTÄ 

ETIOPIASSA
Etiopiassa puhutaan yli 80 kieltä, joista monille ollaan 
vasta kääntämässä Raamattua. Niiden joukossa 
ovat diraita ja ale, joiden käännösprojekteissa 
Kansanlähetyksen lähetit Mirjami Uusitalo ja Anna 
Vähäkangas ovat mukana. 

”Me alet emme osaa kieltämme”, 
valitti Urfuche Lemita, joka 
yhdessä toisen alen puhujan, 

Eyob Sorassen, kanssa oli tutustuttanut 
Annaa kielensä saloihin. ”Emme tiedä, mi-
ten alea tulisi kirjoittaa.” Hän oli koulussa 
oppinut kirjoittamaan amharaa ja englantia 
muttei alea. 

Kun alen kielelle alettiin kääntää Raamat-
tua, kielellä ei ollut kirjoitusjärjestelmää eivät-
kä viranomaiset olleet päättäneet, mikä murre 
toimisi kirjakielen pohjana. Kun valinta vii-
mein tehtiin, se ei osunut siihen murteeseen, 
jota kääntäjät olivat käyttäneet. Silloin Anna 
tuli tutkimaan valittua murretta ja selvitteli 
Urfuchen ja Eyobin kanssa kielen äänteitä. 
Syyskuussa 2017 aloitettiin kokeilu, jossa käy-
tettiin ensimmäisellä luokalla alen ja diraitan 
kieliä opetuskielinä. Sitä ennen opettajien 

täytyi itse opetella kirjoittamaan kieliään. 
Siihen heitä opasti diraitan osalta Mirjami ja 
alen osalta alen käännöstiimin romanialainen 
neuvonantaja Luminita Prisecaru Annan 
tekemän tutkimuksen pohjalta.

Diraitan kielelle on julkaistu muutamia 
Raamatun kirjoja ja koko Uusi testamentti 
on valmistumassa. Yksi jo valmistuneiden 
käännösten käyttäjä on evankelista Tafesech 
Deyama, joka on myös ollut käännöstyössä 
mukana. Kun on hänen saarnavuoronsa, hän 
käyttää saarnatekstistä diraitankielistä kään-
nöstä, jos sellainen on tehty. Hän iloitsee siitä, 
että valmista käännöstä on helppo lukea ja 
käännös tulee oikein. Spontaanissa käännök-
sessä amharasta kun jää helposti jotain pois.

Sitä mukaa, kun Raamatun kirjoja kään-
netään aleksi, käännökset äänitetään muisti-
korteille puhelimilla kuunneltaviksi. Tähän 

Teksti: Anna Vähäkangas 
Kuvat: Anna Vähäkangas ja Mirjami Uusitalo

ALE
SIJAINTI:  Lounais-Etiopia, 
Eteläisten kansojen osavaltio

PUHUJIA:  84.300 äidinkielenä, 1370 
toisena kielenä (tieto vuodelta 2017)

RAAMATUNKÄÄNNÖS:  käännöstyö 
aloitettu, ensimmäisten 
kirjojen (evankeliumeja) 
käännökset valmistumassa

RUKOUSAIHEITA:  Kielen 
kirjoitusjärjestelmän luominen 
selkeäksi ja toimivaksi.

mennessä on äänitetty Markuksen evankeliu-
mi ja Jeesus-elokuva. Diraitaksi on äänitetty 
Jeesus-elokuva ja elokuva Apostolien teoista. 
Jeesus-elokuvaa on näytetty jo useiden vuosien 
ajan ja sen seurauksena sadat ihmiset ovat 
tulleet uskoon tai palanneet seurakuntayhtey-
teen. Näin Jumalan Sana tavoittaa nekin alen 
ja diraitan puhujat, jotka ovat vasta opettele-
massa lukemaan omaa kieltään.

Evankelista, projektin entinen työn-
tekijä Tafesech Deyama.

Mirjami Uusitalo ja Alemnesh Kussia esittelevät 
diraitankielistä lukutaitomateriaalia. 

Pastori Hatano Haytosa, yksi diraitakääntä-
jistä, esittelee käännöstyön eri vaiheita.
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1636  

KIELIRYHMÄÄ  
ODOTTAA, ETTÄ KÄÄNNÖS HEIDÄN 

KIELELLEEN ALKAISI  

=114 000 000 

IHMISTÄ

TYYNEN 
VALTAMEREN 

ALUE 

353  
KIELTÄ

AASIA  

559 
KIELTÄ

AFRIKKA 

627 
KIELTÄ

EUROOPPA 

34 
KIELTÄ

AMERIKKA 63 KIELTÄ

Tue työtämme: 
 suuressamukana.fi

ALE
SIJAINTI:  Lounais-Etiopia, 
Eteläisten kansojen osavaltio

PUHUJIA:  84.300 äidinkielenä, 1370 
toisena kielenä (tieto vuodelta 2017)

RAAMATUNKÄÄNNÖS:  käännöstyö 
aloitettu, ensimmäisten 
kirjojen (evankeliumeja) 
käännökset valmistumassa

RUKOUSAIHEITA:  Kielen 
kirjoitusjärjestelmän luominen 
selkeäksi ja toimivaksi.

Lähde: www.wycliffe.net/statistics (5 /2018)

MAAILMASSA ON 

7099 
KÄYTÖSSÄ 

OLEVAA KIELTÄ

3312 
KIELELLÄ ON 
VÄHINTÄÄN 

OSIA 
RAAMATUSTA

3787 
KIELELLÄ 

EI OLE 
LAINKAAN 

RAAMATTUA

RAAMATTUA 
KÄÄNNETÄÄN 
PARHAILLAAN

2500 
KIELELLE  

170 
MAASSA

RAAMATUNKÄÄNNÖS NUMEROINA

KANSANLÄHETYS 
LÄHETTI 

ENSIMMÄISET 
RAAMATUN- 
KÄÄNTÄJÄT 

KENIAAN VUONNA  

1982.

KANSANLÄHETYS  
ON OLLUT MUKANA  

15
KIELEN 
RAAMATUN -

KÄÄNNÖKSESSÄ.
4  

TYÖNTEKIJÖISTÄ TOIMII 
TUKITEHTÄVISSÄ, JOTKA 

MAHDOLLISTAVAT 
RAAMATUNKÄÄNNÖKSEN 

190 
KIELIRYHMÄLLE PAPUA-
UUDESSA-GUINEASSA.

12 
TYÖNTEKIJÄÄ  

5 MAASSA  

6 KIELIRYHMÄN  

PARISSA. 

TÄLLÄ HETKELLÄ 
KANSAN- 

LÄHETYKSELLÄ 
ON RAAMATUN-
KÄÄNNÖSTYÖN 

TEHTÄVISSÄ 
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Raamatunkäännöstyössä voitto ei ole vain se, että Jumalan sanaa luetaan ja 
lukutaito kehittyy, vaan myös kääntäjien ja kieliryhmien hengellinen kasvu. 
Jukka ja Kaisa Sadeharju perheineen ovat Kansanlähetyksen kautta tukemassa 
käännöstyötä Papua-Uudessa-Guineassa. 

–Vaikka monille kielille on tehty 
raamatunkäännöksiä ja monet 
papuauusiguinealaiset sanovat 

olevansa kristittyjä, on käännöstyön ja eri-
tyisesti opetustyön tarve suuri, Sadeharjut 
kertovat. 

He ovat asuneet saarivaltiossa, pienessä 
Ukarumpan kaupungissa, vuodesta 2016 
lähtien. Silloin he lähtivät Kansanlähetyksen 
kautta lähetystyöhön. 

Lähetystyötä on tehty Papua-Uudessa-Gui-
neassa reilut 150 vuotta.

– Koska kristinusko on vaikuttanut maassa 
vasta suhteellisen lyhyen ajan, on edelleen 
tavallista, että ihmiset elävät vanhojen usko-
musten ja rituaalien kanssa.

Vahvoina vaikuttavat noituus ja verikosto, 
jotka näkyvät myös kristillisissä seurakunnissa. 

Ateisteja ei ole paljon eikä muita valtauskon-
toja kuin kristinusko. 

– Erilaiset henkien vaikuttamat yliluonnol-
liset tapahtumat aiheuttavat pelkoa ihmisten 
elämässä. Tämä on yksi selkeä syy siihen, mik-
si lukutaito, kirjallisuus ja erityisesti Raamattu 
omalla äidinkielillä ovat tärkeitä asioita, Kaisa 
ja Jukka korostavat.

Pilotti-projekti meneillään
Ukarumpassa on parhaillaan menossa 

kurssi Vanhan testamentin projektiin liittyen. 
Ensimmäistä kertaa toteutettavaan projektiin 
on valittu mukaan Moroben ja Madangin 
maakunnista viisi eri kieliryhmää, joilla on 
oma kansallinen käännöstiimi. Näille alueille 
yhteistä on myös se, että niissä on vahva lute-
rilainen kirkko. Projektin aikana järjestetään 

neljä kurssia vuodessa. Rahoitus tulee Yh-
dysvalloista.

– Idea on kääntää kahden vuosikerran 
Vanhan testamentin tekstit pääsiäisen ja 
adventin ajaksi kirkkoihin. Projektin lopussa 
kieliryhmillä tulisi olla valmiina kirjat vastaa-
vista raamatunteksteistä, Sadeharjut selittävät. 

Vaikka projektin aikana käännetään vain 
osia Vanhasta testamentista, tarkoitus on 
antaa työkaluja koko Vanhan testamentin 
kääntämiseen ja rohkaista eteenpäin. 

Ensimmäisen kurssin aikana tiimit ovat 
kääntäneet osia Jobin kirjasta, Jesajasta ja 
Psalmeista. 

Ennen kuin tiimit alkavat tehdä käännöstä 
uudesta Raamatun kirjasta, heille on kurssilla 
luentoja siitä kirjasta ja heille esimerkiksi 
esitellään erilaisia Raamatun selitysteoksia. 

Teksti: Susanna Sarimaa 
Kuvat: Jukka ja Kaisa Sadeharju

Suram matkalla, naiset lukevat ensimmäis-
tä kertaa omankielistään Raamattua.

”RAAMATUN KÄÄNTÄMINEN ON PAIKALLISILLE 

OPETUSLAPSEUSKOULU”
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Tue työtämme, soita: 
0600 190 90 (hinta: 20,45 € +pvm)

Siitä on myös hyötyä, että tiimit tapaavat 
toisiaan ja voivat jakaa käännöstyöhön liitty-
viä kysymyksiä yhdessä. 

– Käännöstyö on monivaiheinen, joten 
tiimit jatkavat työtä kurssin jälkeen kotona. 
Parin kuukauden päästä he palaavat seuraa-
valle kurssille, jossa jatketaan työtä eteenpäin, 
lähettipari valaisee.

Pastoritkaan  
eivät aina osaa lukea

Raamatunkäännöstyössä Jukka ja Kaisa 
Sadeharjua motivoi erityisesti sen kokonais-
valtaisuus.

– Tärkeintä on, että Jumalan sana saa 
vaikuttaa ihmisten elämässä ja saa aikaan 
niissä muutosta. Näemme erittäin tärkeänä 
myös raamatunkäännöstyön rinnalla tehtävän 
lukutaito- ja opetustyön. Edelleen lukutaidot-
tomuus on yleistä Papua-Uudessa-Guineassa 
ja monissa seurakunnissa on pastoreita, jotka 
eivät osaa lukea.

Jukka Sadeharju tekee ohjelmistotyötä 
Ukarumpan raamatunkäännöstyön keskuk-
sen tietokoneohjelmien parissa. Työhön kuu-
luu ohjelmistojen kehitys ja niiden käyttötuki. 
Ohjelmat avustavat muun muassa raamatun-
käännösprojektien hallinnassa ja lentoliiken-
teen monien toimintojen ylläpidossa.

– Täällä lentoliikenne on välttämätön osa 
useiden raamatunkääntäjien työtä, sillä heidän 
kielialueensa sijaitsevat usein vaikeakulkuisilla 
alueilla, joille ei aina edes ole maantietä.

Vaikka Jukka ei päivittäisessä työssään 
pääsekään todistamaan työn tuloksia, hän 
tietää, kuinka merkittävää se on. Haastavaa 
työstä tekee sen laajuus. 

– Tämän ensimmäisen työkauden aikana 
olen jatkuvasti oppinut uusia asioita, kirjan-
pidosta lentoliikenteeseen, Jukka toteaa. 

Raamattuja ei lueta – miksi?
Kaisa Sadeharju oli vuonna 2016 mukana 

raamatunkäännöstyön tutkimuksessa, jonka 
tarkoitus on selvittää, kuinka paljon eri kie-
lialueiden käännöksiä käytetään. Tutkimus 
osoittaa, että joitakin käännöksiä käytetään 
hyvin ja joitakin taas ei juuri ollenkaan. Syitä 
käyttämättömyyteen on monia. 

Esimerkiksi joillakin alueilla maan yleis-
kieli, Tok pisin, on korvannut äidinkielen. 

Joissakin kirkoissa taas on totuttu käyttämään 
jotakin toista vieraskielistä Raamattua eikä 
uutta äidinkielistä Raamattua ole helppo 
ottaa tilalle – vaikka vieraskielistä käännöstä 
ei välttämättä ymmärrettäisikään. 

– Välillä erilaiset ihmissuhdeongelmat tai 
haasteet kirkkokuntien välillä aiheuttavat 
sen, ettei äidinkielistä Raamattua käytetä, 
Kaisa kertoo.

Raamatunkäännöstyön haasteista onkin 
alettu keskustella paljon heidän työalueellaan. 

On hienoa, jos voidaan nähdä asiat, joita 
täytyy kehittää ja tehdä toisin. Virheistä voi 
oppia, vaikka niiden tunnustaminen tekisikin 
kipeää. Lähetystyössäkin tehdään virheitä, 
koska olemme ihmisiä. 

Kaisa pitää tärkeänä keskittymistä yhteis-
työhön paikallisten kanssa ja heidän tarpei-
densa huomioimiseen. 

Mielestäni tämä pätee kaikkeen lähetystyö-
hön. Jos teemme vain sitä, mikä on meidän 
mielestämme tärkeää, työllämme ei ole pit-
käaikaista vaikutusta. 

Ulkomailta tulleet lähetystyöntekijät läh-
tevät aina jossain vaiheessa takaisin kotimaa-
hansa, mutta kansalliset työtoverit pysyvät 
paikan päällä. Sen lisäksi heillä on paras 
kulttuurintuntemus.

Suomen historia rohkaisee
Sadeharjut uskovat, että on vaikeaa katsoa, 

jos vuosien tai vuosikymmenten työ ei ole 
tuottanut tulosta. Silloin voi tuntua, että koko 
työ on mennyt hukkaan. On kuitenkin huo-
mioitava, että esimerkiksi Suomessakin kului 
pitkä aika, ennen kuin tavalliset kansalaiset 
alkoivat lukea Raamattua. 

Ei ole itsestään selvää, että ihmiset alkaisivat 
innolla lukea Raamattua, jos kulttuurissa ei ole 
totuttu lukemaan eikä kirjoja ole saatavilla. 

Lähetystyössä ei useinkaan näe työn tulok-
sia, joten Sadeharjut kannustavat luottamaan 
siihen, että Jumala toimii kauttamme. 

– Vaikka Raamatun käytön tulokset ei-
vät ole aina positiivisia, uskomme, että itse 
raamatunkäännösprosessi on valtava opetus-
lapseuskoulu monille kansallisille kääntäjille 
ja kieliryhmille. 

Papua-Uudessa-Guineassa valmistuu vuo-
sittain koko Uuden testamentin käännöksiä ja 
muita raamatunosia eri kielille.

Suram matkalla, naiset lukevat ensimmäis-
tä kertaa omankielistään Raamattua.

Vanhan testamentin kurssilta, 
joka on nyt meneillään.

Jukka ja Kaisa Sadeharju ovat 
olleet perheineen Papua-Uudessa-
Guineassa vuodesta 2016 lähtien.

BURUMMINDIK
SIJAINTI:  Papua-Uuden-
Guinean keskiosa

PUHUJIA:  10.000 (tieto vuodelta 2000)

RAAMATUNKÄÄNNÖS:  UT 1996

RUKOUSAIHEITA:  Seurakunnan 
kasvu ja vahvistuminen



98

Leif Nummela

Luen Raamattua 
pääasiassa tavallisena 
paperiversiona alle-
viivaten. Pyrin luke-
maan sekä Vanhaa 
että Uutta testament-
tia. Tietokoneen raa-
mattuhakuohjelmaan 
turvaudun silloin kun 
muistan jonkun koh-
dan, mutta en muista missä kohtaa se on 
Raamatussa. Uuden testamentin kirjeitä olen 
viime vuosina lukenut enemmän kuin mitään 
muuta Raamatun osaa.

Arni Hukari
Välillä jaksaa, välillä 

ei. Näin se vaan menee. 
Elämä ei ole koskaan 
tasaista taivallusta tai 
vailla kamppailuja. 
Lähetystyöntekijänä 
arki on usein jatkuvassa 
muutostilassa elämis-
tä. Raamatusta saan 
muuttumatonta ja itselle kohdistettua Jumalan 
sanaa. Se antaa voimaa arjen ja muutosten 
keskelle. Se kantaa sillon kun omat voimat 
ehtyvät. Parasta kuitenkin siinä on se että 
Raamattu on puhekanava Jumalan kanssa. 
Siitä se kaikki lähtee.

Alina 16 v
Luen Raamattua 

yleensä suoraan pu-
helimelta, välillä myös 
paperisena. Tykkään 
lukea teeman ja jonkun 
tietyn aiheen mukaan, 
ja etsiä siihen sopivia 
kohtia. Luen Raamat-
tua lähes joka päivä, mieluiten yksin siihen 
keskittyen. 

Lea Pihkala
Pioneerilähetys-

työssä Japanissa lap-
siperheen ja seura-
kuntaelämän vaati-
mukset pitivät minut 
kiireisenä aamusta 
iltaan.  Nyt eläkkeellä 
on aikaa hiljentyä aa-
mulla rukoukseen ja Raamatun lukemiseen. 
Aamulla seuraan Päivän Tunnussanaa ja luen 
Hetkistä. Luen myös joka aamu eri hartauskir-
joja.  Raamatun käännöksenä käytän vuosien 
1932–1938 käännöstä. 

Jaakko Määttä
Kansanlähetys-
opiston 
(raamattulinjan) 
opiskelija

Luen Raamattua 
aika paljon fiiliksen 
mukaan. Psalmeista 
haen lohtua ja iloa. 
Uutta testamenttia luen kun haluan muistaa 
millainen Jeesus on. Luen nykyään paljon 
puhelimella ja käytän raamattuhakua kun en 
muista niin hyvin kirjojen lukujen ja jakeiden 
perusteella.

Laura 11 v
Luen Raamattua 

melkein joka viikko. 
Luen puhelimelta You 
Versionista bussissa ja 
oikeesta Raamatus-
ta pöydän ääressä tai 
joskus sängyssä. Luen 
sitä satunnaisessa jär-
jestyksessä, eli mitä 
mieleen pulpahtaa. Raamatun luku on tosi 
hauskaa, koska siinä oppii Jeesuksesta.

NÄIN MINÄ  
LUEN RAAMATTUA
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Tue työtämme: 
 suuressamukana.fi

4 VINKKIÄ 
RAAMATUN 
LUKEMISEEN
Aleksi Soininen,  
Päijät-Hämeen Kansanlähetyksen 
nuorisotyöntekijä
YMMÄRRÄ SEN TARKOITUS:  Kirjassa Linnunradan 
käsikirja liftareille supertietokone laskee elämän 
tarkoituksen olevan 42. Kun koneen käyttäjät 
kysyvät mitä vastaus tarkoittaa, tietokone kertoo, 
että he eivät ymmärrä vastausta, koska eivät tiedä 
kysymystä. Samoin Raamatun ymmärtämistä 
helpottaa, jos tietää miksi se on kirjoitettu. 
Raamatussa kerrotaan miten syntinen ihminen voi 
tulla Jumalan yhteyteen ja elää ikuisesti taivaassa.

KUTSU PYHÄ HENKI AVAAMAAN TEKSTIÄ: 
 Jeesus lupasi, että Pyhä Henki auttaisi 
meitä ymmärtämään Raamattua. Saamme 
rukoillen pyytää, että tekstit avautuisivat.

UUSI TESTAMENTTI ENSIN:  Avaimet 
Raamatun ymmärtämiseen ovat tie taivaaseen 
ja Jeesus. Aloita Uudesta testamentista, 
missä niistä kerrotaan yksinkertaisimmin.

AVAA KANNET:  Pidä kansien aukaisemiseen 
pieni kynnys. Raamatun luku on itseäsi varten. 
Vaikka Raamattua onkin hyvä lukea usein, älä 
tee siitä pakkopullaa. Lue ennemmin yksi jae 
ajatuksella, kuin luku miettimättä ollenkaan.

NÄIN MINÄ  
LUEN RAAMATTUA

MENDE
SIJAINTI:  Papua-Uuden-
Guinean pohjoisosa

PUHUJIA:  5 700 (tieto vuodelta 2003)

RAAMATUNKÄÄNNÖS:  UT 2005

RUKOUSAIHEITA:  Innostus Uuden 
testamentin lukemiseen.

TURKKI
SIJAINTI:  pääosin Turkissa mutta myös 
Bulgariassa, Kyproksella, Kreikassa, 
Kazakstanissa, Makedoniassa, 
Romaniassa ja Uzbekistanissa

PUHUJIA:  73 900 000 äidinkielenä 
(tieto vuodelta 2012), 350.000 toisena 
kielenä (tieto vuodelta 2006)

RAAMATUNKÄÄNNÖS:  koko 
Raamattu 1827–2006

RUKOUSAIHEITA:  Kristittyjen 
yhteys ja juurtuminen Sanaan

 BORONG  
ELI KOSORONG
SIJAINTI:  Papua-Uuden-
Guinean keskiosa

PUHUJIA:  2 200 (tieto vuodelta 2000)

RAAMATUNKÄÄNNÖS:  UT 2002

RUKOUSAIHEITA:  Äidinkielisten 
raamatunopettajien innostus ja taito

DIRAITA
SIJAINTI:  Lounais-Etiopia, 
Eteläisten kansojen osavaltio

PUHUJIA:  73 500 äidinkielenä, 7000 
toisena kielenä (tieto vuodelta 2007)

RAAMATUNKÄÄNNÖS:  Raamatun 
osia 2013, UT valmistumassa

RUKOUSAIHEITA:  Uuden 
testamentin käännöstiimi

DURI
SIJAINTI:  Sulawesin saari, Indonesia

PUHUJIA:  127.000 (tieto 
vuodelta 2000)

RAAMATUNKÄÄNNÖS:  UT 
2005, VT valmistumassa

RUKOUSAIHEITA:  Eri puolilla 
maailmaa hajallaan olevan 
käännöstiimin yhteistyö.
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Kansanlähetyksen idän kirjallisuustyössä 
jaetaan kirjallisuutta sellaisilla alueilla, 
joissa sitä ei juuri ole saatavilla ja joissa 

kristityt usein joutuvat syrjinnän ja vainon 
kohteeksi.  Viime vuonna painatettiin viidel-
lä eri kielellä yhteensä noin 200 000 kirjaa 
ja kirjasta. Kirjallisuustyö toimittaa lapsille, 
nuorille ja aikuisille tarkoitettuja traktaatteja, 
kirjasia, kirjoja, lehtiä ja kalentereita. Suurin 
osa näistä painotuotteista on evankelioimis-
työssä käytettävää kirjallisuutta. 

”ANTAKAA MEILLE 
RAAMATTUJA MEIDÄN 
OMALLA KIELELLÄMME”

Noin viisitoista vuotta sitten ryhmä kris-
tittyjä miehiä pysähtyi matkallaan Keski-Aa-
siassa eräässä kaupungissa rukoilemaan. 
Tästä alkoi rukoustaistelu kaupungin puo-
lesta. Rukoustaistelu siitä, että pimeys voisi 
väistyä kaupungin yltä. Vajaa pari vuotta 
sitten kristityt rakensivat tähän kaupunkiin 

talon ja seurakunta lähetti sinne avioparin 
aloittamaan hengellisen työn. Aviopari alkoi 
tutustua paikallisiin ihmisiin ja kertoa heille 
uskostaan.

Viime syksynä työ alkoi kantaan hedelmää, 
sillä ihmisiä alkoi tulemaan tilaisuuksiin. Kun 
Veli Daniil* nyt vieraili tämän pariskunnan 
luona, niin heidän kodissaan oli koolla noin 
35 ihmisen ryhmä. Nämä ihmiset istuivat 
paikallisen tavan mukaan lattialla, joivat teetä 
ja kuuntelivat tarkkaavaisesti kaikkea opetusta. 
Nämä muslimit olivat esittäneet veljille pyyn-
nön: ”Antakaa meille Raamattuja meidän 
omalla kielellämme.”

Veli Daniil kertoi näiden ryhmäläisten 
olleen erittäin innostuneita oppimaan Raa-
mattua. Joillakin heistä oli venäjänkielisiä 
Raamattuja, joita he yrittivät lukea, mutta he 
haluaisivat lukea Raamattua omalla äidinkie-
lellään. Osa näistä keskiaasialaisista on kään-
tynyt kristinuskoon, ja he ovatkin pyytäneet, 
että heidät kastettaisiin. 

KUUROT KUULEVAT 
EVANKELIUMIN ILOSANOMAA 
KESKI-AASIASSA

Viime vuonna Kansanlähetys painatti Kes-
ki-Aasian kuurojen parissa tehtävän työn tuke-
miseksi 12 300 kuvitettua Uutta testamenttia.  
Yksi tällaisen kirjan saaneista on Zamira.* 
Hän on noin viisikymppinen keskiaasialai-
nen kuuro yksinhuoltajaäiti. Zamira kertoi 
elämästään: ”Elin elämäni ensimmäiset 38 
vuotta synnissä. Minulla oli neljä lasta, joista 
kolme oli kuuroja. Yksi lapsistani on kuollut, 
eikä minulla ole aviomiestä. 

Käytin paljon alkoholia ja huumeita. 
Eräänä päivänä tapasin kristityn miehen, joka 
antoi minulle Jumalan sanaa. Jonkun ajan ku-
luttua aloin vierailla seurakunnassa. Lopulta 
annoin elämäni Jeesukselle ja tein sovinnon 
lasteni kanssa. Rukousaiheeni on se, että myös 
poikani ottaisi Jeesuksen vastaan. 

*Nimi muutettu turvallisuussyistä

Raamattuja eri Keski-Aasian 
kielillä. Avoimena on kuuroille 
tarkoitettu Uusi testament-
ti. Evankeliumin kertominen 
henkilöille, jotka eivät kuule mi-
tään, ja joilla ei ole aikaisempaa 
tietoa kristinuskosta on hel-
pompaa, kun kirja on kuvitettu. 

ERSÄMORDVA
SIJAINTI:  Venäjällä

PUHUJIA:  96.860

RAAMATUNKÄÄNNÖS:  UT 
1827-2006, VT aloitettu.

RUKOUSAIHEITA:  Vanhan 
testamentin käännöstyö

Sytyttävää lukemista

– joka viikko
1€/vko

www.uusitie.com

TILAA NYT! 

RAAMATTU
VAINOTTUJEN KRISTITTYJEN TUKENA

Teksti ja kuvat: Kansanlähetyksen idän kirjallisuustyöntekijä
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Rohkaistu
– joka viikko 

1€ 
/VIIKKO

Uusi Tie 
uusitie.com

AUTA KÄÄNTÄMÄÄN RAAMATTUA!

Anna yhä useammalle lähimmäiselle mahdollisuus 
lukea Raamattua omalla äidinkielellään. Tule mukaan 
raamatunkäännöstyöhön  
rukouksin ja taloudellisesti tukemalla!

HALUAN TILATA RAAMATUNKÄÄNNÖSTYÖN
TEKIJÄN UUTISKIRJEEN!
Työntekijä ___________________________________
HALUAN RYHTYÄ KUUKAUSILAHJOITTAJAKSI!
Työntekijän / 
alueen nimi__________________________________
Summa (€ / kk): __________

 �Minulle saa lähettää Suuressa mukana  
–sähköpostitiedotteen joka kuukausi

 �Minulle saa lähettää tietoa Kansanlähetyksen 
tapahtumista ja kampanjoista (markkinointilupa)

Nimi: ______________________________________
Osoite: _____________________________________
Sähköposti:_________________________________
Puhelin: _________________________
 
Henkilötiedot tallennetaan Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen asiakas-
rekisteriin (rekisteri@sekl.fi).

KANSANLÄHETYS 
MAKSAA 

POSTIMAKSUN

Suomen Ev.lut. Kansanlähetys
Tunnus 5005582
12003 VASTAUSLÄHETYS

Mirjami Uusitalo, 
Etiopia 

viite: 24905

Anna Vähäkangas, 
Etiopia 

viite: 25593

Jukka ja Kaisa Sadeharju 
Papua-Uusi-Guinea 

viite: 23650

Mikko ja Maria Vuorma 
Papua-Uusi-Guinea 

viite: 25551

Teija Greed 
Venäjä 

viite: 20103

Liliann Keskinen 
Venäjä 

viite: 21306

Kari ja Susanne Valkama 
Aasia 

viite: 25108

Itä-Aasian raamatunkäännöstyö 
viite: 22457

KANSANLÄHETYKSEN RAAMATUNKÄÄNNÖSTYÖNTEKIJÄT 

LIITY LÄHETTÄJÄTIIMIIN!
Kaikkien työntekijöiden yhteinen tilinumero: FI83 2070 1800 0283 25 

Kohdista lahjoituksesi viitenumerolla ja tilaa uutiskirje allaolevalla lomakkeella.

Sytyttävää lukemista

– joka viikko
1€/vko

www.uusitie.com

TILAA NYT! 

RAAMATTU
VAINOTTUJEN KRISTITTYJEN TUKENA

Teksti ja kuvat: Kansanlähetyksen idän kirjallisuustyöntekijä MONTA 
HELPPOA TAPAA 
LAHJOITTAA
• Kertalahjoitus raamatun-

käännöstyölle: FI83 2070 
1800 0283 25, viite: 79002

• Kuukausilahjoitus: 
suuressamukana.fi/
kklahjoitus tai tämän 
sivun lomake

•  Nettilahjoitus:  
suuressamukana.fi

• Puhelinlahjoitus: 
0600 190 90 (hinta 
20,45€+pvm)

Rukoile  
työn puolesta!

Ryhdy 
kuukausi- 

lahjoittajaksi!




