
Intiassa
Sanan voimaa

Suomen Pipliaseura www.raamattuvuosi2012.fi



2
0 Suomen Pipliaseura | 1812 - 2012

2  

Vuonna 2012 on monta aihetta raamattujuhlaan, sillä en-
simmäinen suomenkielinen Raamattu täyttää 370 vuotta ja 
nykyinen kirkkoraamattu 20 vuotta. Samalla Suomen van-
hin kristillinen järjestö ja kustantaja Suomen Pipliaseura 
täyttää 200 vuotta.

Suomen Pipliaseura viettää 200-vuotisjuhlavuottaan tee-
malla voimasanoja – 200 vuotta – piplia. Pipliaseura perus-
tettiin 1812 saattamaan suomenkielistä Raamattua ensi ker-
taa laajalti tavallisten ihmisten ulottuville. Aleksis Kiven 
teoksessa Seitsemän veljestä lausuu Juhani:

”Metsän korvesta tullaan, ja, niin kuin näette, on tuossa var-
soillamme vedettävänä ankara kuorma, jonka painoa lisää 
vielä seitsemän uuttatestamenttia, seitsemän Enklannin 
lahjaa. Ja luulenpa, että juuri syvimmät, vaikeimmat paikat 
tässä kirjassa painaa nyt kuormaamme enimmin kaikista.”

Sana levisi maahamme aluksi ”Enklannin lahjana”, Englan-
nin Pipliaseuran avustuksella, ja sittemmin itsenäisesti. Täl-
lä hetkellä Raamattua käännetään yhä uusille kielille. Pipli-
an voimasanaa viedään rohkeasti myös alueille, joilla se ei 
ole tuttu ja joilla kristityt elävät vähemmistönä. Eräs näistä 
maista on Intia, missä Raamatun kirjoja on käännetty jo yli 
200 kielelle.
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Sanan voimaa Intiassa -vihko esittelee Yhtyneiden Raamat-
tuseurojen käännöstyötä erityisesti Intiassa. Tarinat kerto-
vat sanan voimasta ja siitä, miten se muuttaa ja on muutta-
nut ihmisten elämää.

Pipliaseuran vuosiaiheeseen liittyy raamatunkäännöstyös-
tä kertovaa materiaalia, jota voi käyttää koko juhlavuoden 
ajan. Tammikuun lopusta alkaen materiaalit löytyvät osoit-
teesta www.raamattuvuosi2012.fi.

Siunattua Raamattuvuotta!
Suomen Pipliaseura
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Raamatunkäännöstyö  |  Yhtyneet  Raamattuseurat  |  United Bible Societies  |
 

Yhtyneet Raamattuseurat on maailman  
laajin toimija raamatunkäännös- ja 
julkaisu työssä. Pipliaseurat pyrkivät kään-
nöshankkeissaan mahdollisimman laaja-
pohjaiseen ekumeeniseen yhteistyöhön 
eri kirkkokuntien ja muiden kristillisten 
toimijoiden kanssa.

Tavoitteet
Raamatunkäännöstyön varsinainen tavoi-
te on, että ihmiset kaikkialla voisivat lu-
kea ja kuulla rakastavasta Jumalasta. Raa-
matunkäännöstyöllä on poikkeuksetta 
myös yhteiskunnallinen ulottuvuus. Raa-
matunkäännös ei koskaan valmistu tyhji-
össä. 
Raamattu tulee kääntää jokaisen omalle, 
arkipäivän kielelle ja siinä muodossa, jo-
ka palvelee häntä parhaiten. Raamatun tu-
lee olla saatavilla hintaan, johon käyttäjäl-
lä on varaa.
 Pipliaseurojen käännöshankkeilla on 
neljä yhteistä tavoitetta: korkea laatu, eku-
meenisesti laaja yhteistyö, käännöksen 
elämänkaaren kokonaisuus ja globaali kat-
tavuus.

Missä mennään nyt
Pipliaseurat ovat toimineet raamatun-
käännöstyön moottorina yli 200 vuot-
ta. Nykyisin raamatunosia on saatavilla yli 
2500 kielellä. 
 Pipliaseurojen käännöksillä on tähän 
mennessä tavoitettu 3,8 miljardia ihmis-
tä. Vertailukohdaksi voidaan ottaa toisek-
si suurin raamatunkäännöstyön toimija SIL 
(Wycliffe), jonka jo valmistuneet käännök-
set tavoittavat 114 miljoonaa ihmistä. Par-
haillaan Yhtyneillä Raamattuseuroilla on 
käynnissä 540 hanketta, jotka valmistues-
saan tavoittavat yhdessä aiemmin valmis-
tuneiden käännösten kanssa 4,6 miljardia 
ihmistä. Maailman väkiluku on nyt seitse-
män miljardia.
 Noin viidesosa maailman yli 14-vuotiais-
ta on lukutaidottomia. Vielä suurempi osa 
ei pysty lukemaan kirjaa. Pipliaseurojen ta-
voitteena on, että jokaisesta uudesta kään-
nöksestä olisi kahden vuoden sisällä val-
mistumisesta tehty julkaisu useammassa 
eri muodossa (painotuote, äänite, digitaali-
nen julkaisu).

 

Vuoden 2010 loppuun mennessä
•	 ainakin yksi kokonainen raamatunkirja 

käännetty 2527 kielelle
•	 Uusi tai Vanha testamentti 
      saatavissa 1231 kielellä
•	 koko Raamattu 469 kielellä

Suomen Pipliaseura kuuluu Yhtyneiden 
Raamattuseurojen kansainväliseen 
verkostoon, jolla on toimintaa 
200 maassa ja alueella.

 

Lähde: UBS, Scripture Language Report 2010
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Shillongin käännöstyön keskuksen johtaja pastori Zaihminthanga suunnittelee käännöstyön koulutus-
toiminnan laajentamista.

Intian väkiluku ylittää jo miljardin. Laajassa maassa puhutaan yli 1 600 kieltä. Raamatun-
käännöstyön kannalta merkittävimpiä kieliryhmiä on noin 400. Vähintään yksi Raama-
tun kirja on tähän mennessä julkaistu yli 200 kielellä. 

Raamatunkäännöstyön kannalta Koillis-Intia on tärkeä alue huolimatta siitä, että täs-
sä ”seitsemän sisaruksen”, seitsemän osavaltion alueella asuu vain 40 miljoonaa ihmistä 
eli neljä prosenttia koko Intian väkiluvusta. Koillis-Intia on kuitenkin koko maan kristilli-
sin alue. Kristittyjen määräksi arvioidaan kahdeksan miljoonaa. Esimerkiksi Mizoramin ja 
Nagalandin osavaltioissa pääuskontona on kristinusko. Koko Intian valtion tasolla kris-
tittyjä on väestöstä 2,5 prosenttia eli 25 miljoonaa.

Näkökulma käännöstyöhön 
Koillis-Intiassa 

Haasteista huolimatta
käännöshankkeet edistyvät

Perusteellinen taustatutkimus ennen käännöstyön aloittamista
Meghalayan osavaltion pääkaupungissa Shillongissa sijaitsee Intian Pipliaseuran kään-
nöstyön keskus. Koko Intiassa on käynnissä 82 käännöshanketta, joista Shillongin keskus 
hallinnoi 43 hanketta.  Osa hankkeista on ensikäännöksiä, osa uusia käännöksiä ja osa jo 
aiemmin käännettyjen Raamattujen tai raamatunosien tarkistuskäännöksiä.  

– Kun saamme kirkolta pyynnön uudesta raamatunkäännöksestä, selvitämme ensin, 
millaisesta käännöstarpeesta on kysymys. Teemme taustatutkimuksen esimerkiksi kie-
len aktiivisesta käytöstä, mahdollisista kääntäjistä ja kirkon sitoutumisesta hankkeeseen. 
Vasta tausta-analyysin jälkeen tehdään päätös jatkosta, pastori Zaihminthanga,  Shillon-
gin käännöskeskuksen johtaja kertoo. 

– Alueemme syrjäinen sijainti asettaa suuria haasteita käännöstyön sujumiselle. Kaikkial-
la Internet-verkko ei toimi kunnolla, eivät myöskään matkapuhelimet tai faksit. Kirjeen 
perillemeno saattaa kestää kuukausia. Vuoristoisilla alueilla tieolosuhteet ovat onnet-
tomat, joten jo pelkkä käännöstiimien tapaaminen vaatii melkoista järjestelyä. Onneksi 
mobiiliverkkoyhteyksiä kehitetään koko ajan. Lisäksi hallitus suunnittelee lentoyhteyksi-
en rakentamista muuten vaikeasti saavutettaville alueille.

– Haasteista huolimatta käännöshankkeet etenevät. Toisia saadaan päätökseen ja tar-
peen mukaan aloitamme uusia. Oma vastuualueeni on katsoa, että kääntäjillä eri hank-
keissa on tarvittavat työvälineet. Huolehdin myös hyvistä yhteistyösuhteista kirkkoihin. 

Teksti Satu Toukkari
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Kun jokin kansa viettää ensimmäisen Uuden testamentin 
julkaisujuhlaa, tapahtuma kääntää samalla yhden histo-
rian lehden kyseisen kansanryhmän elämässä.

Tänä vuonna nokten kielelle julkaistiin ensimmäistä kertaa 
Uusi testamentti Nagalandissa, Koillis-Intiassa. Käännös oli 
virstanpylväs paitsi kirkoille ja yksityisille kristityille, myös ko-
ko nokten kielen säilymiselle ja käytölle. 

”Uusi testamentti tuo käänteentekevän muutoksen. Nokte-
kansa ei ole enää sama kansa. Heillä on ensimmäinen nokten 
kielellä julkaistu kirja käsissään. Aiemmin ainoa painotuote oli 
hengellinen lauluvihkonen. Uusi testamentti luo pohjan nok-
ten kielen kehitykselle”, pastori Aheto Sema kertoo. Hän toi-
mi käännöshankkeessa Intian Pipliaseuran käännöstarkasta-
jana. Uuden testamentin julkaisujuhlassa oli mukana väkeä 
baptisteista katolilaisiin. Kaikki olivat yhtä mieltä Uuden tes-
tamentin merkittävyydestä koko yhteisölle. 

Teksti Satu Toukkari
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Sana muuttaa 
  kansan

loudellisesti. Esimerkiksi kaikki seurakuntien johtajat ja pa-
pit perheineen paastoavat jokaisena sunnuntaiaamuna. He 
antavat säästyneen ruokarahansa kirkolle lähetystyöhön ja 
raamatunkäännöstyöhön. Lisäksi suurin osa seurakuntalaisis-
ta antaa tuloistaan kymmenykset kirkolle. Summat eivät tie-
tenkään ole suuria, koska ihmiset ovat hyvin köyhiä. 

”Myös minä paastoan vaimoni kanssa sunnuntaisin. Lasten 
ei tarvitse paastota. Raamatunkääntäjän työ on hyvin vaati-
vaa. Teen työtä lähes 13 tuntia päivässä tietokoneeni äärel-
lä. Saan voiman työhöni siitä, kun näen, miten kansani rakas-
taa Raamattua ja miten he rukoilevat tämän työn puolesta”, 
pastori Haia kuvailee.

Biate-etniseen ryhmään kuuluu 13 000 ihmistä, ja he asuvat 
Assamin ja Meghalayan valtioissa. Lähes kaikki ovat kristit-
tyjä, ovat olleet jo yli 100 vuotta. Lukutaitoisuus on 70 pro-
senttia. 

Sana kohtaa naiset
”Tulin kristityksi vajaat kymmenen vuotta sitten. Muutamat 
naapurintytöt kävivät kirkossa ja pyysivät minua mukaansa. 
Koska olin utelias näkemään, mistä siellä oli kysymys, lähdin 
heidän kanssaan. Kiinnostuin sanomasta, joten jatkoin kirkos-
sa käyntiä”, kertoo Tallo Madhu, apataniseurakunnan nais-
työn johtaja Hongin kylässä, Koillis-Intiassa.  

”Uuden testamentin kieli on ymmärrettävää jopa koulutta-
mattomille ihmisille”, evankelista, rouva Sancha kertoo. 

”Uusi testamentti tukee ihmisten hengellistä kasvua. Kirjan 
myötä myös ei-kristityt voivat oppia tuntemaan Kristuksen, 
koska pystyvät lukemaan hänestä omalla kielellään”, iloitsee 
Thokwang Mema, raamatunkäännöstiimin jäsen.
 
Nokte-kansasta noin 55 prosenttia osaa lukea ja kirjoittaa. 
Heidän perinteinen uskontonsa on animismi, luonnonuskon-
to. Ensimmäiset noktet kastettiin kristityiksi 1990-luvun alus-
sa. Tällä hetkellä kirkot kasvavat. Nokte-kieliryhmään kuu-
luvat noin 50 000 ihmistä asuvat Nagalandissa, Arunachal 
Pradeshin osavaltiossa.

Sana kutsuu antamaan omastaan 
Pastori D. C. Haia tekee Vanhan testamentin tarkistuskään-
nöstä biaten kielelle. Kun 1980-luvulla alkoi ensimmäisen Uu-
den testamentin käännöstyö, hän ja muut kääntäjät tekivät 
työtä kirjoittamalla käsin uutta käännöstä. Nykyisin heillä on 
jo käytössä asianmukaiset tietokoneet ja muut apuvälineet.

Biate-seurakunnat ovat rukoilevia, uhraavia ja lähetystyön-
tekijöitä lähettäviä seurakuntia. Biatet viljelevät maata elan-
nokseen. Ihmisten tulotaso on matala. Siitä huolimatta he 
ovat hyvin sitoutuneita tukemaan kirkkojensa työtä myös ta-
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Naisten mukana tulee usein myös 

muu perhe kirkon yhteyteen

Apatanit ovat animisteja, jotka palvovat henkiä, esimerkik-
si kuolleiden esi-isiensä henkiä. Kun perheessä joku sairas-
tuu, henkiä rukoillaan avuksi. Niille viedään talon eteen uh-
riksi kananmunia ja uhrataan myös eläimiä kuten kanoja. 
Apataneilla on useita uskonnollisia festivaaleja, joilla suori-
tetaan uskonnollisia uhrirituaaleja perheongelmien selvit-
tämiseksi.

”Olin perheemme ensimmäinen kristitty. Kun ilmoitin koto-
na meneväni kasteelle, minua paheksuttiin. Lisäksi kieltäy-
dyin osallistumasta perheemme uhrirituaaleihin. Vanhem-
pani sanoivat minun tekevän jotain hyvin typerää. Minulle 
naurettiin ja minua pidettiin lapsellisena. Raamattu oli kui-
tenkin koskettanut sydäntäni, joten en perääntynyt.”

”Naisilla on kulttuurissamme keskeinen asema kotona. 
Myös kirkoissa naiset ovat aktiivisia, ja kristityksi kääntynei-
tä naisia on enemmän kuin miehiä. Naisten mukana tulee 
usein myös muu perhe kirkon yhteyteen. Naiset kantavat 
vastuuta seurakuntien toiminnoissa, esimerkiksi huolehtivat 
varainhankinnasta, siivoavat kokoustilat ja pyörittävät luku-
taitoryhmiä.”

”Jumalanpalveluksissa käy paljon vanhoja apataninaisia. He 
ovat yleensä lukutaidottomia, mutta he muistavat ulkoa 
suuren määrän kristillisiä lauluja. Nämä vanhat naiset ovat 
kirkon sydän. Kun joku sairastaa, joukko naisia menee kat-
somaan sairasta ja rukoilemaan hänen puolestaan. He roh-
kaisevat toiminnallaan muita.”
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Gangtokin kaupungin sokkeloissa monen käännök-
sen jälkeen löytyy portti, jonka takaa avautuu kir-
kon piha. Tiibetiläistyylinen, punakattoinen kirkko 

seisoo vuoren rinteellä ja kokoaa päivittäin seurakuntalai-
sia yhteen erilaisiin kokoontumisiin. Lokakuussa 2011 seu-
rakunta vietti 75-vuotisjuhlia. 
 Sikkim oli itsenäinen, buddhalainen kuningaskunta vuo-
teen 1973 asti. Intiaan se liitettiin vuonna 1975. Kristinus-
ko tuli Sikkimiin skotlantilaisten lähetystyöntekijöiden vä-
littämänä 1800-luvulla. Tuolloin myös Suomen Vapaakirkon 
lähetit tekivät työtään Pohjois-Sikkimissä lähellä Kiinal-
le kuuluvan Tiibetin rajaa. Sikkimin puolesta miljoonasta 
asukkaasta noin 30 000 on kristittyjä. Kirkot kasvavat yhä.
 Lepchat ovat yksi Sikkimin kymmenestä etnisestä ryh-
mästä. Uskonnoltaan he ovat perinteisesti animisteja, luon-
nonuskonnon harjoittajia.  Kristinuskossa heihin vetoavat 
evankeliumien antama turvallisuudentunne ja vapautumi-
nen henkien pelosta. 
 Pastori Tingbo johdattaa sisälle kirkkoon ja kertoo yl-
peänä: ”Täällä me kokoonnumme ylistämään Jumalaa. 
Kaikki kirkossamme ilmentää paikallista sikkimiläistä kult-
tuuria, myös kiinalaisesta silkistä valmistettu alttaritaulu. 
Kuitenkin risti tuo merkityksen.” Pastori Tingbo osoittaa 
alttaritaulua, jonka keskelle on ommeltu risti. 

Risti toi merkityksen
Kaste liittää seurakuntaan
Nepalinkielisessä jumalanpalveluksessa kirkko on tupaten 
täynnä. Osa lauluista lauletaan lepchaksi. Kristinuskon pe-
rusasioita opitaan myös laulujen kautta. 
 Alttarin eteen kokoontuu kahdeksan aikuista ja kaksi 
lasta. Pastori Tingbo kysyy jokaiselta muutaman kysymyk-
sen ja rukoilee erikseen kunkin puolesta. Myös seurakunta 
yhtyy rukoukseen. Sitten alttarille tulleet polvistuvat vuo-
rotellen, pappi valuttaa kastemaljasta vettä heidän pääl-
leen ja siunaa heidät. Sen jälkeen he saavat kastetodistuk-
set. Kastetilaisuudessa on vahva alkuseurakunnan tuntu. 
Pieni poika pitelee hellästi kastetodistustaan kädessä istu-
essaan kirkonpenkissä vanhempiensa kanssa. Poika tutkii 
todistusta tarkkaan, suutelee sitä ja painaa todistuksen it-
seään vasten. 
 Kasteen jälkeen pappi siunaa kolmen, juuri kastetun 
pariskunnan avioliitot ja antaa heille avioliittotodistukset. 
Muu seurakunta elää mukana. Risti on tuonut vapautuksen 
ja merkityksen taas uusien ihmisten elämään. 

Emme halua luopua Kristuksesta
Rey Mindun lepcha-kylä sijaitsee vastapäisellä vuorenrin-
teellä kuin Gangtokin kaupunki. Kylään kuuluu 80 perhet-
tä, jotka elävät ja viljelevät peltojaan varsin laajalla alueella. 

Teksti Satu Toukkari
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Buddhalaiskylässä neljä perhettä on käänty-
nyt kristityiksi. He ovat muodostaneet oman 
pienen seurakuntansa. Ensimmäiset kristi-
tyt kastettiin seitsemän vuotta sitten. Kyläläis-
ten kanssa asuu lähetystyöntekijä Pohjois-Sik-
kimistä. Peltotöiden ohella hän pitää huolta 
seurakunnasta ja vetää pienessä kirkossa seu-
rakunnan kokouksia. Vanhempi rouva kertoo 
olleensa miehensä kanssa ensimmäisiä kristit-
tyjä. ”Alussa saimme kokea vainoa. Muut ky-
läläiset hylkäsivät meidät, eivätkä auttaneet 
peltotöissä. Onneksi tilanne on nyt parem-
pi. Heidän asenteensa on muuttunut ja teem-
me taas yhdessä töitä. Vaikeuksien ja vainojen 
keskellä pysyimme vahvoina. Emme halunneet 
luopua Kristuksesta”, vanhus toteaa tyynesti. 
 Seurakunta esittää muutaman perinteisen 
lepcha-tanssin ja -laulun rummun säestyksellä. 
”Käytämme perinnetanssejamme, mutta niiden 
lauluissa sanat ovat kristilliset. Kierrämme ky-
lissä laulamassa ja tanssimassa ja kutsumassa 
ihmisiä kirkkoon. Varsinkin joulunaikaan muu-
tamat ottavat kutsun vastaan”, seurakuntalai-
set kertovat. 

Minä löysin vastauksen
Nuori mies kertoo nimekseen Tarchen. ”Tu-
len buddhalaisesta perheestä. Isäni oli kansan-
parantaja ja noita. Minä puolestani opiskelin 
buddhalaiseksi munkiksi. Etsin kiihkeästi pe-
lastusta buddhalaisista kirjoituksista, mutta en 
löytänyt tyydyttäviä vastauksia mistään. Lopul-
ta luovuin buddhalaisuuden harjoittamisesta ja 
jätin opintoni luostarissa. Menin kristityn vel-
jeni luo. Veli luki minulle raamattulehtistä, jos-
sa kerrottiin, miten kristittyjen Jumala on val-
mistanut pelastuksen ihmisille. Tämä tapahtui 
vuonna 1995. Kului kuitenkin vielä yhdeksän 
vuotta ennen kuin minut kastettiin kristityksi. 
Nyt minä tiedän, miten voi pelastua.”

 
Kaste liittää seurakuntaan.

Teksti Satu Toukkari
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Koillis-Intiassa asuu 125 eri heimoa, joista apatanit asuvat alueen suu-
rimmassa osavaltiossa, yli miljoonan asukkaan Arunachal Pradeshissa. 
Apataneja on noin 25 000, ja heistä suurin osa on luonnonuskontojen 
harjoittajia, jotka palvovat doni-poloa. Sananmukaisesti doni-polo tar-
koittaa aurinkoa (Ayo Danyi) ja kuuta (Atoh Piilo). Apatanien luonnon-
uskontoon kuuluu myös esi-isien henkien palvominen.

Apatanien pääelinkeino on maanviljelys. Naisilla on perinteisesti vahva roo-
li perheessä. Käytännössä he vastaavat kodin töistä sekä sisällä että pelloilla, 
joilla kasvaa riisiä ja puuvillaa. Miesten tehtäviin kuuluvat metsästys, karjanhoi-
to, aitojen kunnostus ja kylän rajojen vartiointi naapuriheimon ryöstelyiden va-
ralta. Perinteisesti apataninaiset tunnistaa kasvotatuoinneista, jotka olivat ylei-
siä 1970-luvulle asti. Tatuointiin kuuluu pitkä viiva otsalta alas nenänpäähän sekä 
lyhyemmät viivat leuassa. Lisäksi naiset käyttävät erikoisia sierainkoristelevy-
jä. Naapuriheimojen miehet ryöstivät mielellään kauniita apataninaisia vaimoik-
seen, joten tatuointien tarkoitus oli alun perin estää naisia joutumasta ryöste-
tyiksi. 

Kristinusko saapui apatanialueille 1970-80 -luvuilla Nagalandista tulleiden lähe-
tystyöntekijöiden mukana. Ensimmäinen kristillinen kirkko oli Ziron baptistikirk-
ko, joka perustettiin vuonna 1984. Nykyisin kristillisyys on saavuttanut vahvan ja-
lansijan apatanien keskuudessa, ja noin 10 prosenttia apataneista on kristittyjä. 
Seurakuntien vastuutehtävissä on paljon naisia, jotka huolehtivat varainhankin-
nasta, siivoavat kokoontumistiloja ja ohjaavat lukutaitoryhmiä.

Intian Pipliaseuralla on käynnissä apataninkielisen Uuden Testamentin käännös-
hanke, jossa kääntäjänä on vuodesta 2008 toiminut Tallo Apa.

Lepchat asuvat Himalajan vuoristossa sijaitsevassa Sikkimin osavaltios-
sa. Sikkim oli vuoteen 1973 asti itsenäinen kuningaskunta, mutta kuu-
luu nykyisin Intialle. Lepchoja pidetään alueen alkuperäisinä asukkai-
na. Nykyisin lepchat ovat vähemmistönä, ja maassa asuu heidän 
lisäkseen nepaleita ja bhutioita. Kaikkiaan Sikkimissä on noin 540 000 
asukasta, joista lepchoja on noin 40 000.

Lepchan kielellä on oma kirjoitusasunsa, joka juontaa juurensa 1700-luvulta. 
Kielessä on 35 konsonanttisymbolia ja yhdeksän vokaalisymbolia. Kielen kir-
joitus tapahtuu vasemmalta oikealle.

Alunperin lepchat olivat animisteja, mutta nykyisin monet heistä ovat omaksu-
neet buddhalaisuuden tai kristinuskon. Uusi Testamentti on jo käännetty lepchan  
kielelle. Intian Pipliaseuran käynnistämä Vanhan Testamentin käännöshanke 
alkoi  vuonna 2008. Raamatunkääntäjänä toimii Pemba Stephen Lepcha.

Apatanit ja lepchat

Raamatunkääntäjänä toimiva Tallo Apa. 
Alla. Lepchojen Raamattua kääntävä Pem-
ba Stephen ja lepchankielinen Uusi Tes-
tamentti. 

Teksti Anne Huoponen
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Teksti Anne Huoponen

Automme kaartaa Hapolin baptistikirkon eteen Koillis-
Intiassa hieman jälkeen kello yhdeksän aamulla. Aamulla 
oli herättävä jo ennen viittä ehtiäksemme ajoissa ylhääl-
lä vuorten välissä Ziron laaksossa sijaitsevaan apatani-
kirkkoon. Matka ei ollut pitkä, mutta tie oli kapea ja kie-
murteleva. Koska monsuunisateet olivat monin paikoin 
aiheuttaneet sortumia tiessä, jouduimme ajamaan varo-
vaisesti sortumakohtien ohi, ja siksi matka taittui hitaasti. 

Jumalanpalvelus kirkossa on alkamassa. Kirkkosalista 
kuuluu jo soittoa ja laulua, joten astun sisälle. Kirkkosali 
on lähes täynnä, ja yhä lisää seurakuntalaisia kiirehtii pai-
kalle ehtiäkseen mukaan. Naiset istuutuvat kirkkosalin oi-
kealle puolelle ja miehet vasemmalle. Meidät vieraat oh-
jataan istumaan kunniapaikoille etupenkkiin.

Katselen kirkkosalia kiinnostuneena. Sali on korkea, ja 
sen ikkunoista tulvii valoa. Seinät ja jykevästä puusta val-
mistettu alttaripöytä on koristeltu värikkäin kukkalait-
tein. Kaikesta näkee, että seurakuntalaiset ovat ylpeitä 
kirkostaan. Ensimmäinen kirkko rakennettiin tälle paikal-
le alle 30 vuotta sitten, mutta pian kasvavan seurakun-
nan tarpeisiin tarvittiin suurempi rakennus. Ja nyt myös 
uusi, punatiilinen kirkkorakennus alkaa jäädä pieneksi.

Jumalanpalveluksessa Intiassa
Jumalanpalveluksessa on paljon musiikkia ja laulua. Vä-
lillä eteen ryhmittyy kuoro esittämään apataninkielisiä 
lauluja, ja me muut osallistumme kuoron esitykseen ryt-
mikkäillä taputuksilla. Kun tulee Raamatun luvun vuoro, 
pienet lapsetkin kuuntelevat hiiskahtamatta. Raamatun-
tekstejä luetaan osittain jo omalla kielellä, ja apatanin-
kielisen Uuden Testamentin valmistumista odotetaan 
innolla.

Ennen jumalanpalveluksen päättymistä kaikki rukoile-
vat vielä yhdessä. Rukousta varten noustaan seisomaan, 
ja jokainen rukoilee ääneen omaan tahtiinsa. Kirkossa 
vallitsee melkoinen meteli, johon oma rukouksenikin 
sekoittuu. Katson vieressäni olevia, eri-ikäisiä seura-
kuntalaisia, joista monet ovat sulkeneet silmänsä ru-
koillessaan. Kiitän Jumalaa siitä, että olemme saaneet 
kokoontua yhteen Hänen nimessään. Kiitän myös sii-
tä, että olen päässyt näkemään, kuinka Hänen sanansa 
vaikuttaa täälläkin ihmisten elämään antaen uutta toi-
voa ja luottamusta tulevaan. Rukoilen vielä raamatun-
käännöstyön puolesta, että apataninkielinen Uusi Testa-
mentti valmistuisi suunnitelmien mukaan, jotta nämäkin  
ihmiset saisivat lukea Jumalan sanaa omalla kielellään.
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Hartaus

Meidän Herramme armo on ollut yltäkylläinen, 
samoin se usko ja rakkaus, jonka Kristus Jeesus saa aikaan. 
Tämä sana on varma ja vastaanottamisen arvoinen: 
Kristus Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä, joista 
minä olen suurin. (1. Tim. 1:14-15)

Herra, sinun sanasi on voimallinen. 
Kiitos, että saamme siitä voimaa 
arkeemme ja elämäämme.

Herra, sinun armosi on ääretön.
Kiitos, että saamme tulla eteesi 
heikkouksiemme ja epäilyksiemme 
kanssa.

Herra, sinun rakkautesi on ehdo-
ton.
Kiitos, että saamme luottaa siihen 
silloinkin, kun kamppailemme odo-
tusten ja vaatimusten kanssa.

Kiitos, että saamme olla mukana 
Sinun työssäsi.
Anna sanasi levitä niin, että yhä 
uudet ihmiset ja kansat saavat 
kuulla hyvän sanoman poikasi Jee-
suksen Kristuksen sovitustyöstä.

Aamen.
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Hartaus
Teksti Anne Huoponen

 

Lähde kanssani kävelylle! Oikaistaan tuosta riisipellon poikki menevää polkua. Vaik-
ka nyt onkin sadekausi, ei sadetta ole saatu muutamaan päivään. Polku on kuiva ja sitä 
pitkin on hyvä kävellä. Katso, tuolta tulee ystäväni Madhu päivänvarjon kanssa. Hän on 
varmaan menossa kirkolle, jonne näyttää suuntaavan paljon muitakin naisia eri puolil-
ta kylää. Madhu on vastuussa kirkon naistyöstä täällä Ziron alueella. Ja hyvää työtä hän 
tekeekin! Seurakunnan toimintaan liittyy joka päivä uusia ihmisiä, erityisesti naisia. 
Heidän mukanaan toimintaan tulee ennen pitkää koko perhe. 

Poiketaanpa tuolle sivukujalle, jonka varrella monien talojen edustalle on pystytetty 
uhriseipäitä. Niissä näkyy ruokauhreja, varsinkin kananmunia, joita ihmiset ovat tuoneet 
henkien lepyttämiseksi. Monen talon harjalla liehuu lippu, jossa on auringon kuva. Se 
kertoo, että tämän talon asukkaat palvovat luonnon henkiä, aurinkoa ja kuuta. Monet 
näistä ihmisistä elävät pelon vallassa. Vaikeuksien tai sairauden kohdatessa he turvau-
tuvat poppamiehen apuun. Ne, jotka ovat kääntyneet kristityiksi, sanovatkin, että nyt 
he saavat vihdoin elää vapaana pelosta, sillä Jeesus on vapauttanut heidät. Ja että nyt 
he voivat luottaa siihen, että Jeesuksen uhri oli kertakaikkinen, ja että sen saa uskoa 
omakseen jokainen, joka ottaa hänet vastaan elämäänsä ja sydämeensä.

Seuraavaksi käännymme tielle, joka nousee ylös vuorenrinteelle. Ylhäältä avautuu upea 
näkymä yli Ziron laakson. Vastapäisellä kukkulalla näkyy tohtori Tadan talo, jonne hän 
tulee perheineen kaupungista loma-aikoina. Tohtori Tada lähti Zirosta nuorena, sillä 
hän halusi opiskella lääkäriksi. Opiskeluaikanaan hän kääntyi kristityksi ja palasi valmis-
tuttuaan tänne vaimonsa Suzanin kanssa. Heidän rukouksensa oli, että Ziroon saataisiin 
kirkko. Näetkö tuon punaisen, tiilistä rakennetun kirkkorakennuksen? Se on baptisti-
kirkko, jonka perustamiseen Tadan pariskunta oli ratkaisevasti vaikuttamassa kohta 30 
vuotta sitten. Sitä ennen tällä alueella ei vielä ollut kristittyjä. Nyt kirkko kokoaa suo-
jiinsa yhä kasvavan joukon seurakuntalaisia palvelemaan ja ylistämään Jumalaa. 

Niin Intiassa kuin muuallakin maailmassa Jumala kutsuu ihmisiä työhönsä kertomaan 
Jeesuksesta. Se ”sana on vahva ja vastaanottamisen arvoinen”, kirjoittaa apostoli Paa-
vali 1. kirjeessään Timoteukselle. Sana leviää, ja sitä tullaan kuulemaan pitkienkin mat-
kojen takaa. Sana antaa voimaa kohdata elämässä eteen tulevia tilanteita ja säilyttää 
toivo vaikeuksienkin keskellä.

Laskeuduttuamme alas laaksoon tulemme kirkolle, jossa alkaa pian jumalanpalvelus. 
Sisältä kuuluu jo rytmikäs laulu, ja lisää väkeä saapuu eri puolilta. 
Tule, mennään! Toivottavasti mahdumme vielä istumaan!

Päiväkävelyllä 
Ziron laaksossa
Alla oleva teksti on tarkoitettu hartauden meditaatiotekstiksi. Siihen liit-
tyvä kuva löytyy Sanan voimaa Intiassa –muistitikulta nimellä ’Päiväkävelyl-
lä Ziron laaksossa’. Voit heijastaa kuvan seinälle tai pyytää kuulijoita sulke-
maan silmänsä, kun luet hartaustekstin ja siihen liittyvän rukouksen.
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Raamatun kertomukset ovat säilyttäneet voimansa pa-
ri tuhatta vuotta. Syy tähän on, että evankeliumi toteutuu 
uudelleen tässä ja nyt. Evankeliumin aikamuoto on pree-
sens, tämä hetki. Jeesuksen ilmestyminen Emmauksen 
tien matkamiehille on välittänyt Herran kohtaamisen luke-
mattomille matkamiehille, jotka ovat kohdanneet omassa 
elämässään erilaisia vaikeuksia. 
 Tämän raamattutyöskentelyn tarkoituksena on edetä 
vaihe vaiheelta tekstistä oman elämän kysymysten pohdis-
keluun ja kohtaamiseen tuntemattoman kulkijan kanssa.
 Varaa työskentelyä varten aikaa noin 1,5 tuntia, piirus-
tuspaperia, tavallisia sakura- tai liituvärejä ja muovailuva-
haa (ei pakollinen). Työskentely toimii joko yksin tai ryh-
mässä tehtynä.

Tekstiin tutustuminen: Tekstinä Luuk. 24:13-35
Luetaan teksti läpi 2-3 kertaa. 
Kertomuksen kokonaisuuden kannalta on hyvä, että ensin 
yksi henkilö lukee tekstin kokonaan alusta loppuun. Tämän 
jälkeen laitetaan omat Raamatut syrjään. Yksi Raamattu 
pannaan kiertämään. Jokainen lukee siitä 1-2 jaetta kerral-
laan ja siirtää kirjan seuraavalle. Näin koko ryhmä kuulee 
toinen toistensa ääntä, osallistuu ja virittäytyy kertomuk-
seen. Jos joku haluaa keskittyä vain kuuntelemaan, hän 
siirtää kirjan seuraavalle. Lukupakkoa ei ole.

Mistä te oikein keskustelitte, matkamiehet?
Matkamiehet olivat kohdanneet suuren menetyksen. Hen-
kilö, jonka he olivat uskoneet olevan koko Israelin lunasta-
jan, oli poissa. 
Mitä matkamiehille kuuluu? Mitä heidän mielessään liik-
kuu? Mitkä tunteet myllertävät heidän sydänalassaan? 
 Jos työskentelet ryhmän kanssa, nosta ryhmän eteen 
kaksi tuolia edustamaan matkamiehiä. 
Sano ryhmälle: – Näe noissa tuoleissa kaksi matkamiestä. 
– Kumpi on mielestäsi Kleopas ja kumman nimeä me em-
me tiedä?
– Mistä he tekstin mukaan keskustelevat?
– Käytä mielikuvitustasi ja omaa kykyäsi samaistua toiseen 
henkilöön: Mitä ajatuksia ja tunteita matkamiesten mieles-
sä liikkuu?
Esitä kysymykset yksi kerrallaan ja anna aikaa vastata. 

Työskentely itsensä kanssa: Oman elämän tie 
Emmaukseen
Evankeliumi kohtaa minut nykyhetkessä. Tässä hetkessä on 
läsnä myös menneisyys. Se voi vaikuttaa yöllä uneen ja päi-
vällä tekemiimme valintoihin. Näin voivat vaikuttaa myös 
sellaiset tapahtumat, joita emme enää edes muista.
 Milloin sinä olet kokenut jotain samaa kuin mitä Emma-
uksen tien matkamiehet kokivat? Onko siitä kulunut jo kau-
an vai vasta vain vähän aikaa? Kuljetko mahdollisesti juuri 
nyt ikään kuin omaa Emmauksen tietäsi?
 Mikäli käytettävissä on muovailuvahaa, ota sitä pieni pa-
la. Puristele sitä kämmeniesi välissä samalla, kun muisto-
ja, ajatuksia ja niihin liittyviä tunteita alkaa nousta mieleesi. 
Voit käyttää voimaa hartioista asti ja painaa muovailuva-
haan mielessäsi olevia asioita ja tunteita. Muovaile samalla 

vahasta itseäsi kuvaava symboli.
Ota seuraavaksi värit ja paperia. Piirrä paperille oma Em-
mauksen tiesi. Onko tie suora vai mutkikas? Minkälaisia 
nousuja ja laskuja osuu matkalle?
Käytä värejä ja kuvaa niillä oman tiesi varrella kohtaamisi-
asioita ja ihmisiä.
Aseta tielle vahasta muovailemasi symboli kuvaamaan itseäsi.

Pari- tai pienryhmätyöskentely:
Muodostetaan 2-3 hengen ryhmiä, joissa jokainen kertoo 
itsestään ja omasta tiestään vain sen, mitä on valmis jaka-
maan. Jos työskentelyyn osallistuvien joukko on pieni, jaka-
minen voidaan tehdä koko joukolla.

Yksilötyöskentely:
Monilla saattoi palautua mieleen jo oman tien piirtämisen 
yhteydessä muistoja rukouksesta ja omista hengellisistä 
kokemuksista. Maalauksissa saattaa olla jo piirrettynä kuvia 

Emmauksen               
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Emmauksen               

tuntemattomana kulkevasta Jeesuksesta. Näin ei vält-
tämättä kuitenkaan ole, ja se on ”ok”.

Roolinvaihto omasta itsestäsi Jeesukseksi: 
Vaihda asentoa ja paikkaa, ja ota Jeesuksen rooli. Näe 
Jeesuksen silmin matkamies ja tie, jonka matkamies 
on maalannut. Kuule Jeesuksen korvin matkamiehen 
mietteitä. 
 Puhu mielessäsi, Jeesuksen roolista käsin matka-
miehelle. Mitä sinä, Jeesuksen roolista katsottuna, nä-
et matkamiehen elämässä tapahtuvan? Mitä haluat sa-
noa matkamiehelle ja välittää hänen elämäänsä? Mitä 
hyvää ja valoisaa sinä haluat tapahtuvan matkamiehen 
elämässä?

Roolinvaihto takaisin omaksi itseksi: 
Ravistele Jeesuksen rooli pois. Muuta asentoa, jot-
ta tunnet olevasi jälleen oma itsesi. Kuuntele nyt, mitä 

Jeesus äsken sanoi sinulle. 
 Ota uudelleen piirustusvälineet ja lisää aiemmin 
piirtämällesi Emmauksen tielle jotakin, mitä roolin-
vaihdossa koit. 
 Jatka tietä eteenpäin. Mitä haluat tapahtuvan toi-
sin? Keiden kanssa haluat kulkea? Voit ottaa myös li-
sää muovailuvahaa ja muovailla symbolin Jeesukses-
ta ja muita elämäsi tärkeitä hahmoja. Aseta symbolit 
itseäsi esittävän symbolin tuntumaan niin kuin haluat 
asioiden todellisessa elämässäsi tapahtuvan. 
Näe, että tuntemattomalta tuntunut Herra, kulki ja 
kulkee kanssasi joka hetki. Anna tämän luottamuksen 
ympäröidä sinua. 
 Työskentelyn päätteeksi luetaan vielä teksti ker-
taalleen läpi. 

Lopuksi rukoillaan yhdessä Herran siunaus.

Teksti martti asikaiinentiellä
Raamattutyöskentely



Teksti anne huoponen 
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Bible Society of India (BSI)
Intian Pipliaseura
Kristittyjä on Intiassa virallisen tiedon mukaan noin 2,5 % vä-
estöstä, mikä tarkoittaa yli 20 miljoonaa ihmistä. Kristillisyys 
on kuitenkin Intiassa lähes 2000 vuotta vanhaa: perimätie-
don mukaan apostoli Tuomas matkusti Intiaan lähetystyöhön 
jo ensimmäisellä vuosisadalla, mutta varmuudella kristinusko 
rantautui Intian niemimaalle 200-luvulla.  Kristillisyyden pai-
nopiste on nykyisin Etelä- ja Koillis-Intiassa, ja käytännössä 
kaikki kristilliset traditiot ovat edustettuina. 

Intian Pipliaseura juhli 200-vuotisjuhliaan vuonna 2011. Seu-
ran työn voidaan katsoa alkaneen vuonna 1811, kun Englannin 
ja Ulkomaan Pipliaseura (Bible Society of Britain and Foreign 
Countries) perusti toimipisteen Kolkataan. Tämän jälkeen toi-
mistoja avattiin tiheässä tahdissa muuallekin maahan. Intian 
Pipliaseura perustettiin vuonna 1944. Nykyisin sillä on 15 alue-
toimistoa eri puolilla maata ja käännöstyön keskus Shillongis-
sa Koillis-Intiassa. Pääkonttori sijaitsee Lounais-Intiassa Ban-
galoren kaupungissa, missä asuu lähes 5,7 miljoonaa asukasta.

Intian Pipliaseuran historian aikana Intia on muuttunut siirto-
maasta itsenäiseksi valtioksi, ja maan poliittisissa ja sosiaa-
lisissa oloissa on ollut melkoisia vaihteluita. Myös kristilliset 
kirkot ja yksittäiset kristityt ovat ajoittain kohdanneet haas-
teita. Intian Pipliaseura on kuitenkin ollut uskollinen tehtäväl-
leen levittää evankeliumia. Seuran työn tavoitteena on tuoda 
Raamattu lähemmäs ihmisiä ja ihmiset lähemmäs Raamat-
tua. Raamattu on julkaistu Intiassa jo 63 kielellä. Raamatun-
käännöstyön tuloksena julkaistaan myös Uusia Testamentteja, 
evankeliumeja ja Raamatun osia yhteensä 175 kielellä ja mur-
teella. 

Intian Pipliaseuran tavoitteena on kääntää ja julkaista Raa-
mattuja siinä muodossa, joka vastaa parhaiten moninaisen lu-
kija- ja kuulijakunnan tarpeita. Esimerkiksi lukutaidottomille 
tehdään ääniraamattuja, videoita ja radio-ohjelmia. Leprasai-
raiden Raamatussa on paksut sivut ja muovikannet, jotta ihmi-
set, joilla ei ole enää sormia, pystyvät käyttämään kirjaa. Inti-
assa asuu 25 % maailman täysin sokeasta väestöstä. Sokeille 
onkin valmistettu pistekirjoitusraamattuja yli 10 kielellä. Yli 30 
kielelle on käännetty Lastenraamattuja, jotka palvelevat myös 
aikuisia, joiden lukutaito on heikko. He eivät osaa lukea taval-
lista Raamattua, vaikka se olisi heidän saatavillaan. 

Pientä mittakaavaa kirjojen tarpeesta ja varainhankinnan 
haasteista antavat Raamattujen jakeluluvut. Vuosittain yli mil-
joonan Raamatun ja Uuden testamentin jakeluverkosto ta-
voittaa erilaiset yleisöt kaupungeista maaseudulle, rikkaista 
köyhiin, nuorista vanhuksiin, naisista miehiin, lukutaitoisista lu-
kutaidottomiin.

Suomen Pipliaseura toimii yhteis-
työssä Intian Piplia seuran kanssa. 
Yhteistyöalueina ovat Raamattujen 
kääntäminen  ja jakelu erityisesti 
lapsille ja nuorille, kirkkojen nais-
työhön ja katas t rofiapuun.

Koillis-Intian 
lepcha- ja 
apataniheimot
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Intia, superlatiivien maa
Intia on maailman suurin demokraattinen maa. 
Se on liittovaltio, johon kuuluu 28 osavaltio-
ta. Pinta-alaltaan Intia on maailman seitsemän-
neksi suurin ja yli 1,1 miljardin asukasmäärällään 
maailman toiseksi suurin maa. Asukkaiden odo-
tettavissa oleva elinikä on 66.8 vuotta. 

Intian väkiluku kasvaa nopeasti, ja sen arvioi-
daan ohittavan Kiinan väkiluvun vuoteen 2050 
mennessä. Suurin osa intialaisista asuu maa-
seudun kylissä, vaikka maassa on kymmeniä 
suurkaupunkeja. 

Intian pääkaupunki on New Delhi.

2012 TEEMAMATERIAALIT

Intiassa puhutaan 1652 eri kieltä. Virallisia kie-
liä on 16.  Laajimmalle levinnein ja puhutuin 
kieli on hindi, mutta englantia käytetään poli-
tiikassa, hallinnon kielenä ja liike-elämässä.
  
Aikuisista intialaisista vain 74 % osaa lukea, ja 
maassa on määrällisesti eniten lukutaidottomia 
maailmassa. Nykyisin koulu on periaatteessa 
pakollista kymmenen vuoden ajan.

Intian väestöstä yli 80 % on hinduja ja 13 % 
muslimeja (maailman kolmanneksi suurin mus-
limiväestö). Kristittyjä on noin 2,5 % ja buddha-
laisia noin 1,7 %.
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Suomen Pipliaseura syntyi levittämään Raamattua Suomessa. 
Seura perustettiin vuonna 1812 skotlantilaisen John Patersonin 
aloitteesta. Hän innosti niin luterilaisen arkkipiispan kuin tsaarinkin.

Suomen Pipliaseura toimii ekumeenisella pohjalla. Se on 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon valtuuttama lähetysjärjestö. 
Suomen Pipliaseuran jäseninä on luterilaisia seurakuntia, 
Katolinen kirkko Suomessa, Suomen ortodoksinen kirkko ja 
Suomen vapaakristillinen neuvosto. Lisäksi seuran jäseninä on 
15 alueellista pipliaseuraa.

Suomen Pipliaseuran tehtävänä on edistää Raamatun levittämistä, 
kääntämistä ja käyttöä Suomessa ja kaikkialla maailmassa. 

Työn tavoitteena on Raamatun Sanan levittäminen
•	 kielellä,	jota	sydän	ymmärtää
•	 hinnalla,	johon	ostajalla	on	varaa
•	 muodossa,	joka	vastaa	vastaanottajan	tarpeita

Suomen Pipliaseuran painopisteet
•	 Afrikan	Laupias	samarialainen	hiv/aids-hanke
•	 Lähi-Idän	raamattutyö
•	 Raamattu	Suomen	Suvulle	-hanke
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