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Vuonna 2014 Pipliaseuran teemamateriaali esittelee raamattu-
työtä, jota tehdään kahdessa keskenään hyvin erilaisessa maassa, 
Kambodžassa ja Vietnamissa. Paikallisten pipliaseurojen ja Yh-
tyneiden Raamattuseurojen yhteistyön tavoitteena on vastata 
näissä maissa kirkkojen ja seurakuntien raamattutarpeisiin. Se 
tarkoittaa Raamatun kääntämistä, myös vähemmistökielille. Se 
tarkoittaa julkaisua ja jakelun järjestämistä siten, että sana saa-
daan kaikkien ulottuville. Niidenkin, joilla ei ole varaa ostaa sitä 
itse. Se tarkoittaa lukutaito-ohjelmien aloittamista siellä, missä 
lapsilla ja aikuisilla ei ole ollut mahdollisuutta oppia lukemaan 
ja kirjoittamaan. 

Pisaroita Mekong-joen varrelta -vihkon sivuilla kambodžalaiset 
ja vietnamilaiset kertovat itse, miten epävarmuuden ja sotien 
keskellä heidän elämässään ovat pisaroineet vuoroin surun ja 
ilon kyyneleet. Koko kansakunnan tulevaisuus on huuhtoutunut 
hetkessä näkymättömiin hirmuhallinnon alla kuten monsuuni-
sateen pieksämä kirjoitus riisipaperilta.  Uuden rakentaminen 
ja elannon hankkiminen on hien ja työn takana. Monelle se on 
loputonta uurastamista veden varassa riisipelloilla tai ihmisvi-
linässä kaupungin sykkeessä. Joillekin se on naapurimaahan 
muuttamista paremman elämän toivossa. Vaikka kaikilla heistä 
ei olisikaan mahdollisuutta valita vapaasti uskontoaan, elämän 
haasteiden keskellä omakielinen Raamattu ja lukutaito ovat 
muuttaneet heidän elämäänsä ja antaneet suuntaa tulevaan. 

Vuosi 2014 on myös seurakuntavaalivuosi, jonka teemana on 
Usko hyvän tekemiseen ja jonka toteutuksissa Pipliaseura on 
osaltaan mukana. Pipliaseuran työssä hyvä tulee näkyväksi, kun 
kambodžalainen nuori saa lukutaitonsa ansiosta opiskelupaikan 
ja vietnamilaisessa kylässä omakielinen Raamattu avaa toivon 
näköaloja ihmisten elämään. 

Tämän vihkon kertomukset sisältävät pohdittavaa ja toiminnallisia 
vinkkejä ryhmätyöskentelyyn. Osa kertomuksista on kuunnelta-
vissa muistitikulta, mikä tukee ryhmätyöskentelyä tai auttaa heitä, 
joille painetun tekstin lukeminen ei ole mahdollista. Materiaalia 
voi käyttää seurakunnissa raamattusunnuntain suunnittelussa 
ja koko vuoden ajan erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen. Sitä 
voi hyödyntää myös pienryhmien kokoontumisissa ja koulujen 
kansainvälisyyskasvatuksessa. Materiaalit löytyvät helmikuusta 
2014 lähtien internetistä osoitteesta www.piplia/fi/seurakunnille/
vuositeema. 
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Pipliaseurat mekongin alueella
Katolinen kirkko Vietnamissa

 ■ 1600-luvulla jesuiittojen lähetystyötä 
 ■ latinalainen aakkosto käyttöön 1700-luvulla   

katolisen lähetystyön vaikutuksesta 
 ■ 5:nneksi suurin katolisten yhteisö aasiassa,                        

n. 6 milj. jäsentä, vajaat 7 % väestöstä
 ■ suurin yksittäinen toimija ja Pipliaseuran   

kumppani raamattutyössä Vietnamissa
 ■ katolinen koko raamatun käännös,    

uudistettu uusi testamentti selityksin,    
Vanha testamentti selityksin työn alla 

 ■ painanut 2 milj. uutta testamenttia    
taskukirjana, 80 000 raamattua selityksin

maat mekong-joen varrella ovat keskenään hyvin erilaisia. 
Vietnamissa on vahva kristillinen väestönosa, josta suurin osa on 
katolisia. Siksi kristillisyys ei ole ihmisille uutta, vaikka 
80 prosenttia heistä on uskonnottomia. Sen sijaan Kambodža ja 
laos ovat maita, joissa pääosa ihmisistä on buddhalaisia.

TeksTi: Anne HAverinen

– Tällä alueella meidän on työskenneltävä erittäin varoen, koska 
emme halua olla luomassa ongelmia yhteisöihin. Teemme työtä 
matalalla profiililla ja pyrimme täyttämään kirkkojen raamat-
tutarpeita, Kambodžan, Laosin ja Vietnamin Pipliaseurojen 
johtaja arun Sok nhep kertoo. 

Maissa näkyy kommunistisen ideologian vaikutus. Köyhyys 
on suuri ongelma. Lisäksi Kambodžasta Kiinaan ulottuvalla 
alueella puhutaan yli 200 eri kieltä. Lukutaidottomuus on 
yleistä. Siksi Pipliaseuran raamattutyöhön kuuluu raamatun-
kääntämisen, julkaisun ja jakelun lisäksi olennaisesti myös 
lukutaito-ohjelmat. – Ilman käännöstyötä ja lukutaidon opet-

tamista ihmiset eivät pääse kirjoituksiin sisälle ja Raamattu 
jää heille tyhjäksi kirjaksi, toteaa Arun Sok Nhep. 

– Kun Euroopassa puhutaan Raamatusta, yleensä tiedetään 
mikä se on. Täällä Raamattu on ihmisille jokseenkin uusi 
kirja. Me emme ole täällä käännyttämässä.  Haluamme vain 
yksinkertaisesti kertoa uskostamme ja teemme parhaamme 
tuodaksemme Raamatun ihmisten ulottuville myönteisellä 
tavalla.

Kambodžan Pipliaseura
Raamattutyö aloitettiin Kambodžassa vuonna 1892, ja ensim-

mäinen khmerinkielinen Raamattu valmistui vuonna 1954. 
Pipliaseura perustettiin vuonna 1968. Samana vuonna alkoi 
käännöstyö Raamatun uudistamiseksi. Pol Potin valtaannousu 
pysäytti kuitenkin hankkeen. Käännöstyö jatkui vuonna 1993, 
jolloin kirkkojen toiminta vapautui. Koko Raamattu valmistui 
vuonna 2005.

Tällä hetkellä raamatunkäännöshankkeita, julkaisua ja jakelu-
toimintaa voidaan Kambodžassa tehdä vapaasti. Kambodžan 
Pipliaseuralla on toimisto Phnom Pehnissä ja kaksi jakelukeskus-
ta, toinen pääkaupungissa ja toinen Siem Reapissa. Raamattu-
kauppoja on kymmenen ympäri maata. Myös lukutaitohankkeita 
on mahdollista toteuttaa vapaasti maan jokaisessa kolkassa, 
kunhan toimitaan lain asettamissa rajoissa. Lukutaitotyölle on 
suuri tarve varsinkin Kambodžan maaseudulla. 

Nuoria halutaan innostaa mukaan Pipliaseuran työhön. Vuo-
sittain Phnom Pehnissä järjestetään gospel-konsertti, jonne 
nuoret voivat tulla rukoilemaan yhdessä. Samalla he kuulevat 
Pipliaseuran työstä ja heitä rohkaistaan lukemaan Raamattua. 

Vietnamin Pipliaseura
Vietnamissa raamattutyö aloitettiin jo vuonna 1890. Ensim-
mäinen Raamattu vietnamiksi julkaistiin vuonna 1926. Viet-
namin Pipliaseura perustettiin vuonna 1966 Saigonissa (nyk. 
Ho Chi Min City), Etelä-Vietnamissa. Vietnamin sota päättyi 
huhtikuussa 1974 kommunistien voittoon. Vuotta aikaisemmin 
protestanttiset ja katoliset kirkot olivat sopineet uuden kään-
nöshankkeen aloittamisesta. Sodan seurauksena Pipliaseuran 
toimisto suljettiin ja toiminta oli keskeytyneenä yli 15 vuotta.  

Vasta 1990-luvulla raamattutyö käynnistyi jälleen ja Raamatuille 
saatiin painolupa Vietnamiin. Pipliaseura rekisteröitiin vuonna 

2011. Toimisto sijaitsee pohjoisessa, Hanoissa. Pipliaseuran 
toiminta rajoittuu Raamattujen julkaisemiseen ja myyntiin 
kirjakauppojen sekä kirkkojen kautta. 

Yhtyneiden raamattuseurojen 
Vietnamin raamattutyö 
Yhtyneet Raamattuseurat vastaa Vietnamin raamatunkään-
nöshankkeista 53 vähemmistökielelle. Raamatun käännöstyön 
haasteet ovat suuret, joten työtä tehdään ekumeenisesti useiden 
yhteistyökumppaneiden kanssa. Vietnamin katolinen kirkko on 
suurin yksittäinen toimija käännöstyössä ja siten merkittävä 
kumppani Yhtyneille Raamattuseuroille. 

Raamattujakelun järjestäminen on niin ikään Yhtyneiden Raa-
mattuseurojen vastuulla. Siten palvellaan niitä, joilla ei ole varaa 
ostaa itselleen Raamattua. Lukutaito-ohjelman käynnistäminen 
Vietnamissa on myös suunnitteilla. Tarkoituksena on jatkaa siellä 
hanketta, joka on aloitettu vietnamilaisten maahanmuuttajien 
parissa Kambodžassa. 

Arun Sok Nhep tuntee hyvin alueen erityishaasteet. Hän näkee 
tärkeänä Pipliaseurojen työn vahvistamisen, jotta kirkkoja ja 
uusia kristittyjä voidaan palvella entistä paremmin. – Me em-
me ole täällä vain myymässä Raamattuja. Meillä on tehtävä 
täytettävänämme, jotta Raamattu myös avautuu ihmisille. Me 
tarvitsemme kumppaneita tähän työhön, me tarvitsemme 
kristittyjä rinnallemme, hän lähettää terveisensä Suomeen. 
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Thida on nainen paikallaan Pipliaseuran kaupan ja kirjavaraston 
hoitajana. Työnsä ohella hän palvelee miehensä, pastori limin 
kanssa kolmea seurakuntaa Siem Reapin kaupungin laitamilla. 
Thida kertoo mielellään omasta tiestään kristityksi. 

rakastaako Jeesus köyhiä ihmisiä?
– Tapasin kristittyjä ensimmäisen kerran vuonna 1989. Olin 
juuri jäänyt leskeksi ja elin hyvin vaikeaa aikaa. Perheemme 
oli buddhalainen. Sukulaisteni mielestä minun syntini aiheut-
tivat mieheni kuoleman. Buddhalaisuuden mukaan minun olisi 
pitänyt antaa apua köyhille ja siten sovittaa syntini. Olin niin 
köyhä, ettei minulla ollut mitään annettavaksi. Ahdistukseni 
keskellä harkitsin itsemurhaakin. Muistan, miten kristityt puhui-
vat ihmisiä rakastavasta Jeesuksesta. Ihmettelin, kuka Jeesus 
oikein oli ja miksi hän minua rakastaisi. Rikkaita ja valtaapitäviä 
kyllä rakastetaan ja heillä on ystäviä. Koin, ettei meitä köyhiä 
rakastanut kukaan.
– Tarvitsin Jumalaa, joka antaa minulle, nuorelle leskelle, toivon. 
Tarvitsin Jumalaa antamaan synnit anteeksi, vaikka minulla ei 
ollut rahaa maksaa anteeksiannosta. Kun kuulin Jeesuksesta, 
joka voi antaa synnit anteeksi, halusin heti kuulla lisää. 

Sanaa sopankeiton lomassa 
– Kristityiltä opin, ettei Jumalalle rikkaus ja köyhyys merkitse 
mitään. Jumala hyväksyy kaikki. Evankeliumi kosketti minua 
syvästi. Sain voiman jatkaa elämääni. Vuotta myöhemmin minut 
kastettiin kristityksi. 
– Tuohon aikaan Raamattu oli harvinainen kirja. Vain papilla oli 
Raamattu. Minua onnisti, sillä eräs ystäväni onnistui hankkimaan 
minulle Phnom Penhistä Uuden testamentin. Luin kirjaa lähes 
yötä päivää kaksi kuukautta. Jouduin lukemaan salaa, sillä äitini 
vihasi kristittyjä.
– Eräänä päivänä äiti löysi Uuden testamenttini ja vaati minua 
polttamaan kirjan välittömästi. Lupasin hänelle, että vien kirjan 
kirkkoon, pois kodistamme. Piilotin kirjan kuitenkin keittiöön.
– Minun vastuullani oli ruuanvalmistus, joten aina ruokaa tehdes-
säni luin Uutta testamenttia. Kun kuulin äidin askeleita, piilotin 
kirjan heti. Luin arvokasta ”keittiökirjaani” vuoteen 1994 asti. 
Tuolloin jouluna sain lahjaksi koko Raamatun. Voit uskoa, että olin 
iloinen. Sain vihdoinkin tutustua myös Vanhaan testamenttiin. 

intohimona kirjat  

 olen aina pitänyt kirjoista. 

Tultuani kristityksi luin ahmien 

kaiken kristillisen materiaalin 

mitä käsiini sain. Ja nyt minä 

saan palvella Jumalaa ja tehdä 

työtä rakastamieni kirjojen kes-

kellä, Chea Thida kertoo iloi-

sena esitellessään Kambodžan 

Pipliaseuran raamattukauppaa 

Siem reapin kaupungissa.

usko vahvistuu
– Raamatun myötä uskoni vahvistui. Sain työpaikan kristillistä 
lapsityötä tekevästä järjestöstä. Nautin työpaikkani aamuharta-
uksista ja raamattuopetuksesta. Luin kaikki lapsille tarkoitetut 
raamattukirjaset. Halusin lukea jokaisen Jumalasta kertovan 
kirjan tai esitteen. 
– Liityin kristittyjen ryhmään, joka kiersi näyttämässä Jeesus-
filmiä. Tuolloin meillä ei ollut Raamattuja, joita antaa kiinnos-
tuneille ihmisille. Onneksi Jumala on myöhemmin siunannut 
maatamme, ja nykyisin Kambodžan Pipliaseuran ansiosta 
Raamattuja on saatavilla.

Vastauksia rukouksiin
– Vuonna 2000 tapasin nykyisen mieheni pastori Limin. 

Menimme naimisiin. Hän hankki minulle paljon kristillisiä kirjoja. 
Kun valitin hänelle kirjoja olevan jo liikaakin, hän totesi: ”Sinähän 
rukoilit miestä, joka rakastaa Raamattua ja kirjoja ylipäätään. 
Sait vastauksen rukouksiisi.”
– Sitten tapasimme Pipliaseuran pääsihteerin ja muita työn-
tekijöitä. Lähdimme mukaan Pipliaseuran työhön. Otimme 
Raamattuja ja muita Pipliaseuran julkaisuja säilöön kotiimme. 
– Ennen kuolemaansa äiti tuli asumaan perheeni luo Siem 
Reapiin. Thida muistelee lämmöllä äitiään, joka kuoli jo kym-
menen vuotta sitten. -Hän oli vakavasti sairas ja tarvitsi huo-
lenpitoamme. Enää hän ei pilkannut uskoani. Olin rukoillut 

äitini puolesta 20 vuotta ja toivoin, että hänkin voisi uskoa 
Jeesukseen vielä jonain päivänä.  
– Äidin poismenon jälkeen löysin hänen käsilaukustaan pa-
perin, johon hän oli kirjoittanut rukouksen: ”Jeesus, Pietarin 
ja Paavalin Jumala. Menen nyt Siem Reapiin. Olemmehan 
ystäviä. Auta meitä.” En tiedä, ymmärsikö äiti, mitä kirjoitti. 
Luulen, että Jumala hyväksyi hänet kuitenkin. 

Kertomus kuunneltavissa muistitikulta.

 ■ millaista polkua uskon ymmärtämiseen sinä 
olet kulkenut tähän hetkeen? mieti rauhassa. 
Kuvaa sitten oma polkusi paperille kuvin,  
sanoin tai symbolein. 

 ■ missä olet nyt? mitä ajattelet uskosta ja     
Jumalasta tänään?

 ■ Tulevaisuus? mihin koet kaipuuta omal-
la  hengellisellä matkallasi? Kuulostele sitä.   
millaisella sanalla, symbolilla tai kuvalla sitä 
kuvaisit?

 ■ millaisia askeleita voisit ottaa sitä kohti,   
mitä sielusi, henkesi ja ruumiisi kaipaa?

 ■ Voisiko elämästäsi tässä ja nyt löytyä         
vastauksia kaipuuseesi?

 ■ Jakakaa ajatuksianne ensin pareittain siinä 
määrin, kuin kukin haluaa ja hyvältä tuntuu. 
lopuksi halutessanne myös kaikki yhdessä.

Chea Thida hoitaa Kambodžan Pipliaseuran kauppaa ja 
kirjavarastoa Siem reapin kaupungissa.

TeksTi: sATU ToUkkAri

oma PolKuSi  •   
toiminnallinen työskentely
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1.  Ohjaaja kirjoittaa lapuille esim. seuraavia rooleja: 
12-vuotias lukutaidoton lapsi, lukutaidoton aikuinen, 
ihmiskauppias, lukutaito-opettaja, virkamies, maanviljelijä, 
pappi, turisti, 19-vuotias morsian, vihanneskauppias. 

2. Ryhmä jakaantuu 4-7 hengen pienryhmiin. Jokainen 
nostaa korista lapun, josta selviää oma rooli. Pohtikaa 
seuraavia sanapareja omasta roolista käsin. 
Lukutaito – tiedonvälitys / Lukutaito – sairaus ja terveys 
Lukutaito – työelämä / Lukutaito – koulutus 
Lukutaito – ihmiskauppa / Lukutaito – Raamattu ja seura-
kunta

3.  Ryhmä valitsee lopuksi yhden roolin, josta käsin tekee 
pienen näytelmän yhdestä lukutaito-sanaparista.

4. Katsotaan yhdessä jokaisen ryhmän esitys. Yleiskes-
kustelu, jossa voi jakaa tuntemuksia ja ajatuksia, mitä oma 
rooli ja lukutaitoasiat herättivät.

oma PolKuSi  •  toiminnallinen työskentely

mihin tie päättyy, siitä alkaa mutainen polku. metsän keskellä 
olevaan kylään pääsee vain jalan tai mopolla. Virallisesti kylää ei 
ole olemassa. Ja koska kylältä puuttuu virallinen rekisteröinti, 
sieltä puuttuu kaikki – terveydenhuolto, koulut ja tiet. 

Vastaavia yhteisöjä on alueella muitakin. Laittomilla hakkuilla 
ihmiset raivaavat metsää pelloiksi ja perustavat uusia kyliä. 
– Ihmiset täällä ovat köyhiä ja heidän on tehtävä paljon töitä 
vatsansa eteen, toteaa maran, alueella toimivan World Relief 
-avustusjärjestön työntekijä. 

mopolla metsään
Matka kylävierailulle taittuu mopon tarakalla. Pahimmat kivikot, 
pitkospuuosuudet ja syvimmät rapakot kierrämme kävellen. 

Trooppinen kostea kuumuus hipoo 40 astetta. Kambodžalainen 
työtoverini istuu pomppivan mopon tarakalla rentona kännykkään-
sä selaten. Hän ei liiku näissä olosuhteissa ensimmäistä kertaa.  

– Kävin tällä alueella jo 1990-luvun lopulla, kun sisällissota oli 
päättynyt. Kyliä oli vain isomman tien varressa. Kaikkialla oli 
luonnottoman hiljaista. Sissien toimintaa peläten ihmiset eivät 
uskaltaneet liikkua teillä. Täällä toimi jo tuolloin seurakuntia, 
joiden kanssa teimme yhteistyötä, kertoo Hul Kol Thida, pro-
jektityöntekijä Kambodžan Pipliaseurasta. 

Kambodžan Pipliaseura aloitti lukutaitotyön vuonna 2003. 
Thida kiertää maakuntien seurakuntia ja neuvottelee paikal-
listen pastoreiden kanssa lukutaitoryhmien aloittamisesta. Pol 

Potin ajan hirmuhallinto ja pitkällinen sisällis-
sota raunioittivat maan infrastruktuurin, myös 
koulutusjärjestelmän. Lukutaidottomuus on yhä 
yleistä sekä lasten että aikuisten parissa varsin-
kin maaseudulla. Läheskään kaikki lapset eivät 
käy julkista koulua tai jos käyvät, eivät opi siellä 
kunnollista lukutaitoa. Naiset ovat lukutaidotto-
mampia kuin miehet. Lukutaitotyölle on valtava 
tarve. Pipliaseura tarjoaa lukutaitokirjat, äänitteet 
ja mp3-soittimen sekä koulutuksen opettajille. 
Ensimmäisellä tasolla opetellaan pääasiassa 
vain kirjaimia ja lukemista, jatkotasolla myös 
kirjoittamista ja kielioppia.  

Katos heinikossa
Mopomatkan päätteeksi saavumme heinäiselle 
metsäaukiolle, jonka laidalle on pystytetty tukeva 
katos, yhteisön ”kylätalo”, jossa kokoontuvat myös 
lukutaitoryhmät. Paikalle johtaa pieniä polkuja 
useasta suunnasta. Metsän suojasta lapset ja 
aikuiset, pienet ja suuret tulevat tänne lukutaito-
oppiin. Onpa eräällä pojalla mukanaan lehmäkin 
narun päässä. Paimen tuntee vastuunsa. 

Pipliaseuran lukutaitohankkeissa yhteistyökump-
paneina ovat ennen kaikkea kirkot sekä kristilliset 
järjestöt. Täällä Veal Vengin alueella lukutaitotyön 
kumppanina toimii World Relief -avustusjärjestö. 
– Neuvottelimme lukutaitoryhmän aloittamisesta 
kylänvanhimpien kanssa. Käytämme Pipliaseu-
ran lukutaitomateriaaleja ja opetusohjelmaa. 
Lukukirjan teksti kuunnellaan ja sitten opettaja 

Lukutaito-oppia viidakossa 

opettaa kirjaimet yksi kerrallaan. Oppimista riittää, sillä khmerin 
kielen aakkosto on maailman pisin, peräti 74 kirjainta. Lukutaitoa 
opiskellaan kerran viikossa, Maran kertoo. – Oppilaat ovat kaiken-
ikäisiä. Nyt meillä on jo kaksi tasoa, aloittelijoita ja edistyneempiä. 

lukutaidon hyöty
Maran kertoo laajemmasta kehityshankkeesta, johon lukutaito-opetus 
liittyy. – Koska täällä ei ole lääkäreitä eikä sairaaloita, opetamme 
ihmisille ensiaputaitoja ja sairauksien ennaltaehkäisyä. Lukutaidon 
myötä ihmiset pystyvät myös lukemaan antamaamme tietoa ihmis-
kaupasta sekä hivistä ja oppivat, miten ehkäistä niitä. He voivat lukea 
sanomalehdistä Kambodžan ja maailman asioista.

Maran kertoo valistus- ja koulutustyön haasteista. – Huonokun-
toisia polkuja pitkin on vaikea päästä syrjäisimpiin kyliin varsinkin 
sadeaikana. Kylvöaikaan meidän on mentävä pelloille ja kutsuttava 
ihmisiä sieltä oppimaan kanssamme. Lapsiakin on välillä vaikea saada 
kokoon, sillä he ovat metsässä etsimässä hedelmiä myytäviksi. Jos-
kus opettajan tullessa paikalle kaikki ovat jo lähteneet koteihinsa. 

– Toiveeni on, että he kaikki oppisivat lukemaan myös Raamattua. 
Lahjoitamme heille Uuden testamentin, ja toivon, että he voisivat 
oppia tuntemaan Jumalan sen kautta. 

Vierailupäivänämme lukutaitoryhmä on koolla. Tunnin päätyttyä 
kaikki haluavat yhteiskuvaan ennen kuin hajaantuvat poluille ja 
katoavat heinikon ja vehreän metsän suojiin. 
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Kauhun vuodet
– Tulin kristityksi vuonna 1973, jolloin Kambodžassa oli sota. Tilanne 
paheni, kun Pol Pot otti vallan maassamme vuonna 1975. Perhee-
ni asui Phnom Pehnissä, mutta punakhmerien armeija pakotti 
kaikki muuttamaan maaseudulle. Siksi minäkin tulin perheeni 
mukana tänne Pursatin maakuntaan, Keski-Kambodžaan. Meitä 
oli äitini, isäni ja sisarukseni, yhteensä kymmenen henkeä. Pol 
Potin hallinto toi maahamme nälänhädän, sillä he eivät antaneet 
ihmisille tarpeeksi ruokaa. Hirmuhallinnon seurauksensa kaksi 
miljoonaa ihmistä kuoli nälkään tai heidät tapettiin. Perheestäni 
meitä jäi vain kaksi jäljelle, Samet kertoo. 

– Ehdin olla neljä kertaa punakhmerien vankilassa. He syyttivät 
minua, kuten monia muitakin, petturiksi ja heidän hallintonsa 
vastustajaksi. Vankila, johon minut vietiin, sijaitsi 30 kilometrin 
päässä täältä. Siellä Pol Potin sotilaat potkivat ja löivät minua 
isolla kepillä. Koska olin edelleen tajuissani, he käärivät muovia 
kasvojeni eteen, etten voisi hengittää. Menetin tajuntani. Niinpä 
he veivät minut pois ja heittivät montun reunalle. He luulivat, 
että olin kuollut ja he aikoivat haudata minut aamulla. Kiitos 
Jumalalle, virkosin kuitenkin aamuyöllä. Koska olin nälkiintynyt 
ja heikko enkä tiennyt mitään muuta paikkaa minne mennä, pa-
lasin vankilaan. Selvisin lopulta ulos vankilasta hengissä, Samet 
muistelee kauhun kokemuksiaan. 

uusia alkuja
– Vuonna 1979 Pol Potin hallinto määräsi minut naimisiin vaimoni 
kanssa, koska siihen aikaan he määräsivät kullekin puolison. 
Kerroin vaimolleni Jeesuksesta ja hänestä tuli kristitty. Samana 
vuonna Pol Pot joutui joukkoineen perääntymään viidakkoon. 
Me asetuimme asumaan Pursatiin. Levottomuudet kuitenkin 
jatkuivat edelleen. Kaiken keskellä kerroimme naapureillemme 
Kristuksesta. Siitä alkoivat kokoontumiset talossani. Vuonna 
1987 aloimme pitää kotikirkkoa kolmen muun perheen kanssa. 
Kolmen vuoden päästä entiset kiduttajani kivittivät taloamme ja 
heittivät haisevaa lantaa sen päälle. Kotiimme alkoi tulla kirjeitä, 
joissa meitä varoitettiin: jos pitäisimme vielä jumalanpalveluksia, 
pääsisimme hengestämme.  Pakenimme Phnom Pehniin. 

– Kun uskontojen ja kirkkojen toiminta laillistettiin vuonna 1993, 
palasimme Pursatiin ja rakensimme nykyisen kirkon. Seurakun-
nassa on tällä hetkellä 120 jäsentä. He tulevat tänne kävellen, 
moottoripyörillä tai paikallisilla kolmipyöräisillä mopotakseilla, 
tuk-tukeilla, läheltä ja kaukaa.

Hirmuhallinnon alta 
toisten auttajaksi

Paluu vankiloihin
– Seurakuntamme lukutaito-ohjelmassa on jo kymmenen 
lukutaitoryhmää, joihin saamme materiaalin Kambodžan 
Pipliaseuralta. Suunnittelemme lukutaitoryhmän aloittamista 
myös vankilassa, koska 40 prosenttia vangeista on lukutai-
dottomia. Vankilatyömme tavoittaa jo 300 vankia.

– Tiistaisin opetan vankilassa. Lauantaisin pidämme jumalan-
palveluksen vankilan pienessä, kirkoksi sisustamassamme 
huoneessa. Mahdollisuuksien mukaan autamme vankeja myös 
aineellisesti, koska he joutuvat elämään erittäin puutteellisissa 
olosuhteissa. Olemme vieneet heille selleihin tilanjakajia, 
televisioita ja vedensuodattimia sekä ruuaksi nuudeleita. 
Jouluna pidämme suuret juhlat. Silloin syömme yhdessä ja 
tilaisuudessa on kristillistä ohjelmaa.  Viemme vangeille myös 
erilaisia soittimia, jotta he voivat soittaa kristillistä musiikkia. 
Kun he ikävöivät perheitään, lainaan välillä omaa puhelintani, 
että he voivat soittaa kotiinsa. 

– Viemme vankiloihin myös Raamattuja, jotka Pipliaseura 
toimittaa meille. Kun vangit vapautuvat, he saavat Raamatut 
mukaansa. Siksi tarvitsemme jatkuvasti lisää Raamattuja uu-
sille vangeille. Osa vapautuneista ajautuu takaisin rikosten 
poluille, mutta osa saa kiinni elämästä. Olen nähnyt monia 
elämänmuutoksia kristityksi kääntymisen myötä. Jotkut näistä 
entisistä vangeista tulevat seurakuntaamme ja me autamme 
heitä uuteen alkuun. 

Seurakunta kasvaa
– Seurakuntamme piirissä kokoontuu kymmenen kotiryh-
mää, joissa kussakin on mukana 3-10 jäsentä. Vain puolella 
heistä on Raamattu. Jotkut ovat ostaneet sen itse, jotkut 
taas saaneet Pipliaseuralta. Kerran kuussa kutsun kaikkien 
ryhmien vetäjät tapaamiseen kirkkomme johtajien kanssa. 
Koulutan heitä tapaamisissamme kohtaamaan kotiryhmien 
jäsenten tarpeita. Opetan heille teologiaa ja raamatullista 
johtamista. Vietämme ryhmien yhteistä jumalanpalvelusta 
joka kolmas kuukausi.

– Haaveenani on, että kotiryhmät kasvaisivat ja yhä useammat 
ihmiset saisivat kuulla hyvän sanoman. Jäin leskeksi tam-
mikuussa 2013, mutta aion edelleen jatkaa hyvän sanoman 
levittämistä Pursatin läänissä. 

meung Samet selvisi punakhmerin vankilasta hengissä.

oma PolKuSi  •   PoHdiTTaVaKSi

 ■ minkälaisia ajatuksia kertomus herätti sinussa?
 ■ mitä tiedät Kambodžan historiasta? entä  

nykypäivän Kambodžasta?
 ■ miten usko Jumalaan voi kantaa vaikeina  

aikoina? millainen vaikutus sillä on ollut   
Sametin elämässä? Tai omassa elämässäsi?

TeksTi: Anne HAverinen

Pastori meung Samet johtaa Compassion of Christ -kirkkoa Pursatin kaupungissa. Hän on käynyt läpi Kambodžan 
historian raskaimman ajan koettelemukset punakhmerien vankilassa. Silti hän ei vierasta vankiloita, vaan haluaa auttaa 
tämän päivän vankeja yhdessä seurakuntalaistensa kanssa.
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Vieraalla maalla
Vietnamilaisia on siirtynyt Kambodžan puolelle eri syistä 
kautta vuosisatojen. Välillä he ovat tulleet vapauttajina, 
välillä valloittajina, toisinaan taas pakolaisina tai siirtolaisina 
parempaa tulevaisuutta etsien.

Kaikilla Kambodžaan asettuneilla vietnamilaisilla ei ole maan 
kansalaisuutta, mikä tarkoittaa kansalaisoikeuksien ulkopuolelle 
jäämistä. Vuosisataiset vihamielisyydet elävät yhä ihmisten 
mielissä ja vaikeuttavat tämän päivän vietnamilaisten elämää. 
Osa vietnamilaisista puhuu khmeriä, mutta ei välttämättä osaa 
lukea tai kirjoittaa sitä. 
 Silti monet uskovat parempaan huomiseen eivätkä ole lan-
nistuneet. Maissikauppias Vo Hoang nam on tuonut perheen-
sä Kambodžaan Siem Reapin kaupunkiin puolitoista vuotta 
sitten. Alkuvaikeuksienkin jälkeen hän toteaa elämän olevan 
helpompaa kuin kotimaassa. – Minulla on haave, että pääsen 

tekemään kunnolla kauppaa ja voin elättää perheeni. Mutta 
ensin on opittava lukemaan ja kirjoittamaan khmerin kieltä. 
Siksi opiskelen iltaisin lukutaitoryhmässä kolmena iltana vii-
kossa, Nam kertoo innostuneesti vietnamilaisen seurakunnan 
lukutaitoluokaksi muuntuneessa pienessä salissa. Avoimet 
ovet päästävät ulkona ropisevan monsuunisateen pisaroimaan 
sisälle asti. 

Tukea tulevaisuuden rakentamiseen
Seurakunnan pappina toimii david Viet. Hän ei ole tyytynyt 
auttamaan ihmisiä vain hengellisissä tarpeissa.  – Aloitin luku-
taitoryhmät, koska näin ympärilläni niin monia nuoria ja aikuisia 
vietnamilaisia, jotka eivät osanneet lukea ja kirjoittaa khmeriä. 
Jotkut heistä eivät osanneet edes vietnamia, David muistelee.
– Muutin lapsena tätini mukana Kambodžaan. Minusta tuli 
kristitty jo nuorena. Opiskelin papiksi Vietnamissa. Halusin 

kuitenkin tulla takaisin tänne Siem Reapin maakuntaan. Koen työni 
Jumalan kutsuksi palvella vietnamilaisia Siem Reapissa ja Tonle Sap-
järven kelluvissa kylissä. 
 – Kuulin Kambodžan Pipliaseuran lukutaito-ohjelmasta pastori 
Limiltä, joka on Pipliaseuran yhteyshenkilö täällä. Hän antoi minulle 
oppikirjat ja opetukseen tarvittavan mp3-soittimen. Ihmisiä ei häiritse, 
että materiaali on kristillistä; he haluavat vain oppia. 
 Opetusta annetaan iltaisin, koska päiväsaikaan ihmiset ovat kiireisiä 
omissa töissään. Vietnamilaiset ansaitsevat elantoaan esimerkiksi 
myymällä kahvia, maissia tai käytettyjä vaatteita. Jotkut ajavat tuk-
tukia. Pastori David on huomannut, että khmerin kielen luku- ja kir-
joitustaito parantaa huomattavasti heidän mahdollisuuksiaan saada 
paremmin palkattua työtä. Kielitaito avaa mahdollisuuden myös 
ammattiopintoihin. 
 – Myös päivittäisessä elämässä khmerin lukutaidosta on suuri hyöty. 
Matkustaminen ja asiointi viranomaisten kanssa helpottuvat. Ja kun 
ihmiset oppivat lukemaan, myös heidän ääntämyksensä paranee. 
Davidilla on haave. – Tällä hetkellä meitä on vain kaksi pastoria opet-
tamassa. Toivon, että tulevaisuudessa nykyisistä oppilaistani tulee 
uusien ryhmien vetäjiä, koska tarve lukutaitoryhmien perustamiseen 
on suuri. Meillä on suunnitelmissa aloittaa ryhmiä jopa 60 kilometrin 
päässä täältä. 

Työkaluja tarvitaan
Kambodžan Pipliaseurassa on tiedostettu vietnamilaisten tarpeet. 
Khmerinkielisen lukutaitomateriaalin pohjalta on tehty myös vietnamin 
kielen opiskeluun sopiva materiaali. Vietnaminkielisen lukutaitokir-
jan ykkösosa on jo painettu. Nyt sitä valmistaudutaan jakelemaan 
lukutaitoryhmille. 
 David pitää materiaalia hyvänä. – Opetan oppilaita kirjan luku-
järjestyksen mukaan. Tämä kirja on hyvin rakennettu ääntämisen 
ja kirjoittamisen opetteluun. Se on havainnollinen ja selkeä. Kirjan 
avulla on helppo oppia. 
 – Olemme kiitollisia Kambodžan Pipliaseuralle, jonka tuottaman 
materiaalin ansiosta voimme opettaa vietnamilaisille maahanmuut-
tajille sekä khmerin että vietnamin kielen luku- ja kirjoitustaitoa.  
Mikään muu taito ei auta heitä yhtä paljon paremman tulevaisuuden 
rakentamisessa uudessa kotimaassa, toteaa David lopuksi.

 ■ mistä syystä ihmiset voivat joutua lähtemään 
kotimaastaan?

 ■ mitkä asiat ovat uudessa maassa usein   
erilaisia?

 ■ mihin kaikkeen kielitaitoa tarvitaan?   
Keskustelkaa kieli- ja lukutaidon merkityksestä.

Vo Hoang nam tietää luku- ja kirjoitustaidon auttavan toimeentulon hankkimisessa perheelle. 

TeksTi: Anne HAverinen

david Viet ei ole tyytynyt auttamaan vietnamilaisia maahan-
muuttajia vain hengellisissä tarpeissa vaan on aloittanut heille 
myös lukutaitoryhmiä. Vierellä vaimo Chhai mong Hann.

toiminnallinen työskentely

1. ohjaaja kirjoittaa seuraavat tilanteet lapuil-
le: passinhakija ja virkailija, kananmunien osta-
ja ja kauppias, asiakas ja taksikuski, asiakas ja 
lautakauppias, matkalipun ostaja ja lipunmyyjä, 
asiakas ja farmaseutti, henkilö lääkärissä kovan 
päänsäryn takia, naapuri huomauttaa toiselle 
liian kovaäänisestä musiikista, uusi naapuri 
pyytää kahville, asiakas, jonka autosta jarrut 
ovat hajonneet ja asentaja korjaamolla, opas 
ja turisti, joka tulee kirkkoon hartiat ja polvet 
paljaana.

2. Jakaannutaan pareittain, jokainen pari 
nostaa lapun korista ja esittää saamansa 
tilanteen pantomiimina toisille. Nämä yrittävät 
arvata, mistä on kyse. 

3. lopuksi keskustellaan yhteisesti siitä, mitä 
tunteita arvaileminen sekä esittäjissä että 
arvaajissa herätti. Mitä yhtäläisyyksiä löydätte 
kielitaidon ja pantomiimien välillä?
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Hinnalla millä hyvänsä 

Minua ja muita raamattuseminaarissa opiskelevia tovereitani 
odotetaan kotikylissämme.  Monet meistä palaavat takaisin val-
mistumisen jälkeen. Työntekijöitä tarvitaan kipeästi paikallisten 
kristittyjen tueksi sekä tavoittamaan uusia ihmisiä. Emme voi 
kuitenkaan odottaa taloudellista tukea työhömme, sillä ihmiset 
ovat köyhiä, teologian opiskelija Trong lisää. – Jos olemme 
onnekkaita, pieni korvaus saattaa riittää juuri ja juuri bensaan. 

Toisenlaista ravintoa
Harteikas ja urheilullisen näköinen Van puolestaan niitti mai-
netta menestyvänä kunfu-taistelijana. Hän voitti mitaleita ur-
heilujoukkueelleen jo alle kaksikymmenvuotiaana ja sai palkkaa 

joukkueelta. Hän ei kuitenkaan voinut unohtaa aamuhetkissä 
Raamatusta lukemiaan jakeita. Ne kertoivat Jumalan armahtavasta 
rakkaudesta syntistä ihmistä kohtaan. – En tiedä mitään, mihin 
voisin verrata Jumalan armoa ja Jeesuksen rakkautta, Van sanoo. 
 – Ihmiset ympärilläni uskoivat, jopa vanhempani ja pastorini, 
että minusta tulee erinomainen urheilija. Kukaan ei kehotta-
nut minua opiskelemaan papiksi. Jätin kuitenkin hakemuksen 
raamattuseminaariin vanhempieni tietämättä, Van kertoo nyt 
valmistumisensa kynnyksellä. – Urheilijana olisin voinut elättää 
itseni ja perheeni. Pappina saan kuitenkin olla jakamassa toi-
senlaista ravintoa ja ruokkia hengellisesti monia muita. Koen, 
että tämä on oikea valinta.  

Kutsumusta koetellaan
Tie teologian opiskelijaksi ei ole helppo. Perheet estelevät 
nuoriaan uskonnollisista sekä taloudellisista syistä. Vaikka 
Vietnamin evankelinen kirkko tukee seminaaria, majoitus, 
ruoka ja henkilökohtaiset kulut on maksettava itse. Kaikilla 
perheillä ei ole siihen varaa. 
 Pääsyvaatimuksiin kuuluu myös viranomaisten hyväk-
syntä, koska se mahdollistaa pastorina työskentelemisen 
valmistumisen jälkeen. Ilman hyväksyntää opiskelevat ovat 
seminaarissa epävirallisesti ilman takeita päätoimisesta 
palvelutehtävästä kotikylään palattuaan. 
 Seminaari on avautunut myös naisille. Tosin heistä tulee 

pappeja vain, jos he pysyvät naimattomina. Avioiduttuaan pastorin 
tai maallikon kanssa, heillä on kuitenkin omat vastuualueensa ja 
mahdollisuus opettaa seurakunnassa. Pappien vaimoille on oma 
pakollinen, vuoden kestävä koulutuksensa. Avioparit joutuvat 
asumaan seminaarin ulkopuolella, mikä lisää opiskelukuluja. 
 Koska seminaarista valmistutaan papeiksi, opiskelijoille ei 
anneta vain teologista tietoa, vaan heitä pyritään ohjaamaan 
myös hengellisesti. Seminaarin henkilökunta seuraa heidän 
opiskeluaan ja jokaisen on osoitettava sitoutuneisuutta kutsu-
mukselleen opiskelun aikana.  

ihmisten luo
Opiskelijoilla on selvä näky siitä, mitä he haluavat tehdä val-
mistuttuaan. – Isäni toimii pappina heimoni 18 000 kristitylle.  
Aikaisemmin ajattelin, että minulla ei ole rohkeutta seurata hänen 
jalanjälkiään, Thi tunnustaa. Tämän nuoren naisen perhe kohtasi 
monia vaikeuksia samaan aikaan, kun hän aloitti seminaarissa: 
isoäiti joutui sairaalaan, isä sairastui ja perheen toimeentulo 
heikkeni. Hänellä ei ole ollut ketään, kehen tukeutua.
 – Vaikeudet vahvistivat uskoani Jumalaan ja pääsin peloistani 
olla köyhä, olla vainottu. Olen huomannut, että kukaan ihminen 
ei voi täyttää toisen ihmisen tarpeita, vain Jumala voi tehdä sen. 
Nyt minulla on vahva usko ja haluan jakaa ilosanomaa heille, jotka 
eivät vielä usko, Thi iloitsee. Hänen haaveensa on mennä sinne, 
missä kukaan ei ole vielä käynyt julistamassa evankeliumia. 
 Toinen nuori nainen valmistuvalta vuosikurssilta kertoo kul-
keneensa jo lapsena vanhempiensa mukana syvällä viidakossa, 
kun nämä opettivat Raamattua siellä työskenteleville kyläläi-
sille. – Opin silloin laulut ja tavan lukea Raamattua. Ja ennen 
kuin opin edes lukemaan vietnamia, opettelin korvakuulolta 
ulkoa raamatunjakeita. Halusin jo silloin tulla evankelistaksi, Lan 
kertoo silmät loistaen. Nuorena Lanin sydäntä kosketti Raama-
tussa erityisesti Pietarin saama kehotus pitää huolta lampaista, 
seurakunnasta. Hän koki sen myös omaksi kutsukseen ja päätti 
palvella elämällään Jumalaa.
 Aluksi Lan koki teologian opiskelut ajanhukaksi. Nyt hän kui-
tenkin toteaa saaneensa hyvän varustuksen työhön. Hän pitää 
edelleen kiinni lapsuuden unelmastaan ja haluaa elää elämänsä 
niin, että muut näkevät siinä todistuksen Kristuksesta. – Näkyni 
on palvella heitä, jotka asuvat maani kaukaisimmissa ja syrjäi-
simmissä paikoissa riippumatta heidän etnisestä taustastaan. 
Olen valmis lähtemään, Lan toteaa lopuksi vakavana. 
 Vietnamin Pipliaseura on lahjoittanut jokaiselle opiskelijalle 
Raamatun.

raamattuseminaarissa haastateltujen 
nimet on muutettu ja kuvaa häivytetty 
heidän turvallisuutensa takaamiseksi. 
myös paikannimet ja heimojen nimet on 
jätetty tarkoituksella kertomatta.

TeksTi: Anne HAverinen

– Kotikylässäni odotetaan minua, koska he tietävät minun opiskelevan raamattuseminaarissa. 
Heimoni parissa toimii tällä hetkellä vain yksi pastori, joka huolehtii 54 seurakunnasta, kertoo 
vietnamilainen teologian opiskelija Trong.

 ■ mitä on kutsumus? mikä on sinun kutsumustyösi?
 ■ millaisena näet miesten ja naisten tasa-  

vertaisuuden työelämässä?
 ■ miten perhe-elämä ja työ ovat yhteen   

sovitettavissa?

oma PolKuSi  •   PoHdiTTaVaKSi
oma PolKuSi  •   PoHdiTTaVaKSi
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Vaarallista uskoa!
– eräs isä soitti minulle vihaisena: ”Palauttakaa poikani sielu. 
Te kristityt veitte sen häneltä!” Kerron nuorille kristityille 
totuudenmukaisesti, mitä heillä voi olla vastassaan, mutta 
he eivät peräänny. Saan itsekin tappouhkauksia. Kristittyjä 
syytetään toimimisesta vastoin kulttuuria, perinteitä ja poli-
tiikkaa, kertoo pastori ngyuen. 

Pohjois-Vietnamissa kristityksi kääntyminen tarkoittaa väis-
tämättä vaikeuksia. Pastori Ngyuen mukaan vietnamilaisten 
on helpompaa elää kristittynä kuin etnisiin vähemmistöihin 
kuuluvien.  Tiiviissä kyläyhteisössä on vaikeaa olla salaa kris-
titty. Suurperheissä ei suvaita irtautumista esi-isien henkien 
palvontaan liittyvistä perinteistä. Toisaalta kristinusko nähdään 
amerikkalaisena uskontona ja siten poliittisesti epäilyttävänä.
Nuoret ovat kuitenkin avoimempia uusille asioille. Monet 
lähtevät kotikylistään kaupunkeihin opiskelemaan tai töihin 
Malesiaan. Muualla asuessaan he saattavat kääntyä kristityksi. 
Kristinusko muuttaa elämäntavan täysin, mutta hyvien uutisten 
kertominen kotiväelle kääntyykin painostukseksi. Suvun ja 
kyläläisten taholta varsinkin nuori mies saa tuntea ivaa; et ole 
mies, jos et polta, juo etkä pelaa. Painostus saattaa johtaa jopa 
väkivaltaan ja kylästä karkotukseen.  

– Vaikeuksista huolimatta kristittyjen määrä kasvaa koko ajan. 
Toivon, että tulevaisuudessa tilanteemme vapautuu. Vietnamin 
on pakko avautua ulospäin. Olen yrittänyt itse neuvotella vi-
ranomaisten kanssa kokoontumisvapaudesta. Vielä se ei ole 
mahdollista, toteaa pastori Ngyuen.

Tarttuuko usko? 
Kiemurteleva tie vie ylös vuorille ja vuorten kyliin. Pengerre-
tyillä pelloilla kasvaa riisiä, maissia ja bataattia. Tolppien päälle 
rakennetut talot pilkistelevät esiin rehevän vihreyden keskeltä. 
Kylänraitilla vieras saa pientä tuntumaa kylän arkeen. Vesipuhveli 
seisoo tyynenä keskellä polkua kulkijoista välittämättä. Ankka-
lauma vipeltää vauhdilla ohi, jossain kiekuu kukko. Tien varrella 
nainen leikkaa sitruunaruohoa, suosittua maustekasvia, suurina 
nippuina myytäväksi. Väkeä palaa peltotöistä kuokat olalla.

Oppaanamme toimii Sam, 26-vuotias nuorukainen. Hänen 
myötään aukenee näköaloja erään vähemmistökansan elämään. 
Sam kutsuu meidät kotiinsa, tyypilliseen ruohokattoiseen 
maaseututaloon korkeiden tolppien päällä. Talon ikkunan alla 
seisoo kotialttari. Samin isä on shamaani ja siten myös arvos-
tettu henkilö kylän hierarkiassa.

– Käyn isän kanssa työssä pelloilla. Varsinkin sadonkorjuun aikaan 
työtä on paljon. Myymme riisiä ja maapähkinöitä. Jonkin aikaa 

TeksTi: sATU ToUkkAri

Haastateltavien nimet on muutettu ja kuvaa häivytetty heidän turvallisuutensa 
takaamiseksi.  myös paikannimet ja kansan nimi on jätetty tarkoituksella kertomatta. 
Kuvan henkilöt eivät liity juttuun.

kävin työssä myös kaupungissa, hallituksen terveysvirastossa. 
Olin mukana hankkeessa, jossa annettiin terveysneuvontaa 
ja avustettiin köyhiä perheitä. Kun viranomaiset saivat tietää, 
että olen kristitty, minut irtisanottiin työstäni. Minun pelättiin 
tartuttavan kristinuskoa muihin ihmisiin. 

– Tulin kristityksi viisi vuotta sitten Malesiassa, jossa tein töitä 
huonekalutehtaassa. Tienasin rahaa kotitalomme kunnostusta 
varten. Malesiassa tapasin kristittyjä. He kävivät puhumassa ja 
laulamassa tehdastyöläisten asunnoilla. Aluksi heidän puheensa 

"Kerron nuorille kristityille 

totuudenmukaisesti, mitä 

heillä voi olla vastassaan, 

mutta he eivät peräänny.  

Saan itsekin tappo-

uhkauksia. Kristittyjä 

syytetään toimimisesta 

vastoin kulttuuria, perinteitä 

ja politiikkaa",  kertoo 

pastori Ngyuen. 

eivät kiinnostaneet minua. Menin kuitenkin kirkkoon. Halusin 
kavereita ja halusin pitää vähän hauskaa vietnamilaisten tyttöjen 
kanssa. Lopulta myös pastorin puheet alkoivat koskettaa minua. 
Malesiassa käännyin kristityksi.

– Ennen juopottelin ja tein paljon tyhmyyksiä. Kulutin rahaa 
vedonlyöntiin ja korttipeleihin. Ne jäivät uuden elämän myötä. 
Elämässäni on tapahtunut melkoinen muutos.

Kotiinpaluun jälkeen
– Palattuani Vietnamiin, hankin Hanoista kristillisiä lastenkirjoja, 
joita jaoin kylissä. Monet ihmiset pitivät kirjoista. Kiersin mopolla 
kyliä ja halusin kertoa kaikille kristinuskosta. Jeesuksen elämä 
-video on käännetty kielellemme. Annoin videon katsottavaksi 
siskoni perheeseen. He pitivät siitä ja kutsuivat kaikki naapu-
ritkin katsomaan filmiä. Joku kuitenkin ilmiantoi minut poliisille 
ja jouduin vaikeuksiin.

– Kerroin uskosta myös vanhemmilleni. Isä suostui jopa poista-
maan esi-isien henkitaulut kodistamme. Isäni mielestä Raamattu 



 ■ Vapaus uskoa, vapaus olla oma itsensä yhteisössäkin?  
 mitä merkitsee? mitä ajatuksia herää? miten toimii    
Suomessa?

 ■ mistä Sam on joutunut luopumaan uskonsa tähden? 
 ■ oletko itse salannut uskosi tai muun tärkeän asian      

jossakin sosiaalisessa tilanteessa? miksi?
 ■ mistä vapaudesta sinua on rajoitettu joskus? mistä      

vapaudesta et suostuisi luopumaan?

oma PolKuSi  •   
PoHdiTTaVaKSi
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Hartaus  ·

Saleap on 15-vuotias tyttö Luoteis-Kambodžan maaseudulta. 
Hieman ujona hän kertoo kirkon yhteydessä sijaitsevan koulun 
pihalla oman tarinansa. 
– En ole koskaan käynyt tavallista koulua. Halusin kovasti 
kouluun, mutta vanhempani eivät päästäneet minua. Koulu on 
kaukana eikä vanhemmillani ole ollut varaa maksaa kuuden 
lapsen koulumaksuja. Pari sisarustani on käynyt vähän aikaa 
koulua, joten he osaavat hieman lukeakin. Vanhin veljeni on 
lukutaidoton. Hänellä on jo oma perhe.
– Vanhempani ovat maanviljelijöitä. Pellot ovat kaukana vuorilla, 
joten he lähtevät töihin jo hyvin aikaisin aamulla ja palaavat 
myöhään illalla.
– Pikkusiskoni tuli ensin tänne kirkolle pyhäkouluun ja toisella 
kertaa minäkin lähdin. Vanhemmat kielsivät meitä, mutta me 
tulimme silti. Jälkeenpäin sain selkäsaunan, kun kerroin, mitä 
olimme täällä oppineet. 
– Onneksi pastori kävi kotonamme kertomassa tästä koulusta.  
 Äidin suhtautuminen muuttui. Olen nyt käynyt täällä kirkolla 
jo vuoden, ja minä olen oppinut lukemaan ja kirjoittamaan. Olen 
minä oppinut muutakin, olen oppinut tuntemaan kristittyjen 
Jumalan. Pidän raamatunkertomuksissa erityisesti Jeesuksesta.
– Lukutaidon opettelun lisäksi olemme askarrelleet täällä papin 

Saleap, tyttö, joka haluaa opettajaksi
vaimon opastuksella paperikukkia.  Aiemmin en osannut tehdä 
mitään tällaista, mutta papin rouva opetti meitä. Koristeet 
myydään ja saamme niistä vähän rahaa. Osan annan vanhem-
milleni ja osan pidän itse. Vanhemmat ovat tyytyväisiä. Ostin 
ansaitsemillani rahoilla tämän mekon ja sisareni päällä olevan 
mekon myös. Muita vaatteita meillä ei ole.
– Koulua olisi viitenä päivänä. Käyn täällä vain muutamana päivänä 
viikossa, koska lehmien paimentaminen on vastuullani. Lehmät 
tarvitsevat hyvää ruohoa. Vahdin niitä, etteivät ne karkaa ja ettei 
niitä varasteta. Se on aika vaikeaa työtä. Kampodžan lehmät 
ovat työlehmiä riisipelloilla. Ne eivät tuota maitoa. 
– Haluan isona opettajaksi kouluun. Haluan opettaa pieniä lap-
sia. Aion kertoa heille myös, että Jumala on luonut maailman 
ja kaiken mitä täällä on. 
– Jumala loi ihmiset omaksi kuvakseen ja armahtaa meitä, sen 
olen oppinut täällä kirkolla. Tärkein raamatunlause minulle 
on psalmin 119 jae 105: ”Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee 
askeleeni, se on valo minun matkallani.”  
Rukous: Jumala, Isämme, siunaa polut, joita annat kuljettavik-
semme. Valaise pimeät paikat. Anna uskoa huomiseen, anna uskoa 
unelmiin. Sinun käsiisi jätämme itsemme ja kaikki, joita sydämessä 
kannamme. Aamen.

" Pohjois-Vietnamissa kristityksi kääntyminen tarkoittaa väistämättä vaikeuksia."

on hyvä kirja, vaikka se ei kerro mitään riisin istutuksesta tai 
maissin kylvöstä. Isä katsoi myös Jeesus-filmin. Hän ei vastus-
tanut sitäkään. Vaikeudet alkoivat vasta setäni vuoksi, koska 
hän sattuu olemaan valtion virkamiehiä. Setä alkoi painostaa 
isää minua vastaa.

Tulevaisuuden toiveena vapaus 
– Omalle kielellemme ei ole olemassa raamatunkäännöstä. 
Joskus 1970-luvulla ulkomaalaiset kirkon työntekijät käänsi-
vät Markuksen ja Johanneksen evankeliumit, mutta ne ovat 
ääntämisen mukaan tehtyjä käännöksiä. Aloitin itse Raamatun 
kääntämisen salaisesti. Vain kristitty tyttöystäväni tietää asiasta. 
Minulla on jo luonnos yhden kirjan käännöksestä. Haluan, että 
ihmiset kuulevat evankeliumin sydämensä kielellä. Toivon, että 
voisin tehdä tätä työtä vapaasti. 

– Tiedän, että kansassani on jo yli tuhat kristittyä ihmistä. Kylissä 
emme voi kokoontua yhteen, sillä se on kiellettyä.  Voimme 
tavata 2—3 ihmisen kanssa salaa vaikka pellolla, rukoilla ja 
puhua siellä. 

Viikoittain Sam ajaa mopollaan kaupunkiin, koska siellä on 
hieman vapaampaa. Siellä on pieni kirkkokin. Kaupungissa 
Sam on tyttöystävänsä kanssa käynyt myös raamattukoulua. 
Valmistuminen häämöttää vuoden päästä. Unelmissa nuorilla 
on perheen perustamisen lisäksi raamatunkääntäjän ja papin 
työt. Molemmille nuorille usko on luovuttamaton asia.

Kertomus kuunneltavissa muistitikulta.
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·  Raamattutyöskentely  |  raamattusunnuntain 4.5.2014 evankeliumiteksti

Raamattusunnuntaina 4.5.2014 seurakunnissa kannetaan kolehti 
Suomen Pipliaseuran kautta Mekongin alueen raamattutyöhön 
ja rukoillaan työn puolesta. Evankeliumitekstin kertomus Pietarin 
kutsumisesta on puhutellut erilaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä myös 
Kambodžassa ja Vietnamissa heidän omasta elämäntilanteestaan 
käsin. Monet heistä ovat kokeneet lasten ja nuorten, etnisten 
vähemmistöjen, maahanmuuttajien, vankien tai muulla tavoin 
herkästi haavoittuvien ryhmien tarpeista huolehtimisen omaksi 
kutsumuksekseen.

Raamattutyöskentelyssä on läsnä osallistujien oma elämänko-
kemus ja arkitodellisuus, joka työskentelyn kuluessa pääsee 
vuorovaikutukseen tekstin kanssa. 

Joh. 21: 15-19
Kun he olivat syöneet, Jeesus sanoi Simon Pietarille: ”Simon, 
Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nä-
mä toiset?” ”Rakastan, Herra”, Pietari vastasi, ”sinä tiedät, että 
olet minulle rakas.” Jeesus sanoi: ”Ruoki minun karitsoitani.”
Sitten hän kysyi toistamiseen: ”Simon, Johanneksen poika, 
rakastatko minua?” ”Rakastan, Herra”, Pietari vastasi, ”sinä 
tiedät, että olet minulle rakas.” Jeesus sanoi: ”Kaitse minun 
lampaitani.” 
Vielä kolmannen kerran Jeesus kysyi: ”Simon, Johanneksen 
poika, olenko minä sinulle rakas?” Pietari tuli surulliseksi siitä, 
että Jeesus kolmannen kerran kysyi häneltä: ”Olenko minä 
sinulle rakas?”, ja hän vastasi: ”Herra, sinä tiedät kaiken. Sinä 
tiedät, että olet minulle rakas.” Jeesus sanoi: ”Ruoki minun 
lampaitani.”
”Totisesti, totisesti: Kun olit nuori, sinä sidoit itse vyösi ja 
menit minne tahdoit. Mutta kun tulet vanhaksi, sinä ojennat 
kätesi ja sinut vyöttää toinen, joka vie sinut minne et tahdo.”
Näin Jeesus ilmaisi millaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava 
Jumalaa. Sitten hän sanoi: ”Seuraa minua.”

minun paikkani
Mikä minusta tulee isona? Moni kysyy tätä itseltään vielä yli 
60-vuotiaana. Tarvitaan unelmia, haaveita – pilvilinnojakin. Ne 
pitävät mielen vireänä. Mutta on myös niitä, jotka haluavat elää 
tätä päivää. Mielen on hyvä olla läsnä tässä hetkessä. Nämä 
läsnäolon tavat eivät välttämättä sulje toisiaan pois, ne voivat 
vuorotella. Molempia tarvitaan.

muovailu
Kuuntele itseäsi, mitä sinun mielessäsi liikkuu. Millä tavalla olet 
läsnä? Liikkuuko mielesi jossakin muualla unelmien maailmassa, 
vai koetko olevasi läsnä tässä hetkessä?

Leikkaa itsellesi olosi mukainen muovailuvahan palanen. Jos 

muovailuvahaa on saatavilla erivärisinä, valitse sellaisia värejä, 
joka tuntuvat vastaavan oloasi. Puristele kämmenissäsi olosi 
vahaan. Muovaile symboli, joka kuvaa sinua itseäsi. Laita sitten 
symboli alustalle.

Tämän jälkeen palauta mieleesi ihmisiä, jotka kuuluvat tavalla tai 
toisella elämääsi. He voivat olla perheenjäseniä, työtovereita, 
harrastuskavereita tai henkilöitä, joita kohtaat vain virtuaa-
lisesti netin sosiaalisessa verkostossa. Muovaile symboleja, 
jotka kuvaavat itse kutakin heistä. Muovaillessasi kuulostele 
mielessäsi, mitä nämä eri henkilöt merkitsevät sinulle. Laita 
symbolit alustalle sellaisiin paikkoihin, jonne ne tuntuvat kuu-
luvan suhteessa itseäsi esittävään symboliin.

oman paikan mietiskely
Uskomme mukaan jokaisella on paikka ja tehtävä Kristuksen 
seurakunnassa. Seurakunta ei ole ainoastaan jumalanpalve-
lusseurakunta. Seurakunta on lähempänä. Anna symboleiden, 
jotka olet muovaillut, edustaa sitä sekalaista seurakuntaa, jonka 
parissa sinä elät. Miltä se näyttää ja miltä se tuntuu? Mikä on 
sinun paikkasi, roolisi ja tehtäväsi? Kristuksen seurakunnassa 
jokainen on korvaamaton ja arvokas. Toista sinun kaltaistasi 
ei ole.

Jeesuksen kysymykset
Lue tai lukekaa vuorotellen ääneen tekstiä rauhallisesti pariin 
kertaan läpi. 

Tekstissä Jeesus puhuu Pietarille. Rannalla on myös muita op-
pilaita. Pysähdy mietiskelemään tekstissä kuvattua tapahtumaa. 
Rakenna mielikuva tapahtumasta. Missä on Jeesus ja missä 
Pietari? Missä ovat toiset oppilaat? Minkälainen tunnelma 
aamuhämärällä rannalla vallitsee? Minkälaisen seurakunnan 
oppilasjoukko muodostaa rannalle? Katsele mielesi maailmassa 
tapahtumaa.

Jos olisit itse paikalla, missä olisit? Mene tapahtumapaikalle. 
Siirry mielikuvasi mukaiseen paikkaan. Asettaudu joukkoon. 

Vaihda oikein asentoa, jotta saat paremmin kiinni omasta 
paikastasi kertomuksen oppilasjoukossa. 

Anna tapahtumien tapahtua uudelleen. 
”Simon, Johanneksen poika, rakastatko minua?” ”Rakastan, Herra”, 
Pietari vastaa, ”sinä tiedät, että olet minulle rakas.” Jeesus sanoo: 
”Kaitse minun lampaitani.”     Sitten Jeesus kysyy toistamiseen: 
”Simon, Johanneksen poika, rakastatko minua?” ”Rakastan, 
Herra”, Pietari vastasi, ”sinä tiedät, että olet minulle rakas.” 
Jeesus sanoo: ”Kaitse minun lampaitani.”      Vielä kolmannen 

Sinulla on paikka ja tehtävä
TeksTi: MArTTi AsikAinen, sATU ToUkkAri 
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kerran Jeesus kysyy: ”Simon, Johanneksen poika, olenko 
minä sinulle rakas?” Pietari tulee surulliseksi siitä, että 
Jeesus kolmannen kerran kysyy häneltä: ”Olenko minä 
sinulle rakas?”, ja hän vastaa: ”Herra, sinä tiedät kaiken. 
Sinä tiedät, että olet minulle rakas.” Jeesus sanoo: ”Ruoki 
minun lampaitani.”   
       ”Totisesti, totisesti: Kun olit nuori, sinä sidoit itse 
vyösi ja menit minne tahdoit. Mutta kun tulet vanhaksi, 
sinä ojennat kätesi ja sinut vyöttää toinen, joka vie sinut 

Päätösrukous
Herramme ja Vapahtajamme 
Jeesus Kristus.
Me koetamme ottaa elämämme
omiin käsiimme. Luotamme 
vääriin herroihin ja 
vääriin paimeniin ja 
petymme yhä 
uudelleen.
Sinä olet oikea 
Herra ja oikea 
Paimen.
Johdata meitä 
tietäsi ja pidä 
meidät aina 
yhteydessäsi.
Sinulle olkoon
ylistys ikuisesti.
Aamen.

 

omasta paikastasi ja elämäsi eri henkilöistä. Jos haluat kysyä tai pyytää häneltä jotakin, tee se 
huoletta. – Kuuntele, mitä hän vastaa sinulle. Jos keskustelu tuntuu jatkuvan, mikään ei estä 
sinua jatkamasta sitä.

Työskentely symbolien kanssa jatkuu
Kun sinusta tuntuu oikealta hetkeltä jättää mielikuvan ja mietiskelyn maailma, jätä se ja palaa 
muovailemiesi symbolien ääreen. Mitä toivot omassa roolissasi ja ihmisten välisissä suhteissa 
tapahtuvan? Vaihda symbolien paikkoja sen mukaan, miten toivoisit niiden olevan. Mitä halu-
aisit tapahtuvan itsellesi? Muovaile itseäsi kuvaavaa symbolia niin, että muutos alkaa jo näkyä.

Jos työskentely toteutetaan ryhmässä, tähän yhteyteen kannattaa sijoittaa yhteinen keskustelu 
ja jakaminen. Jokainen voi kertoa omasta työskentelystään. Myös oheinen Somin tarina voidaan 
lukea yhdessä ja keskustella siitä, mitä ajatuksia tarina herättää.

Oheistarina liittyen raamattutyöskentelyyn 

Kambodžalaisen Somin kokema kutsu orpojen äidiksi
– Jumalan armosta olen tässä työssä. olen itse kokenut, miten vaikeaa orvon lapsen elämä 
voi olla. rakastan näitä lapsia. Heidän ilonsa saa minut jaksamaan vaikeuksiakin, kertoo Som 
Savan, kristillisen orpokodin johtajatar Siem reapissa.

Som Savan johtaa 32 lapsen orpokotia ja toimii lisäksi vastuunkantajana omassa seurakunnas-
saan.  Orpokodissa on kuusi muuta työntekijää ja lisäksi vapaaehtoisia. Hänen kirkkokuntansa 
ylläpitää kahdeksaa orpokotia.

 – Minä jäin itse lapsena orvoksi, joten tiedän, mitä orpona eläminen on. Muistan, miten halusin 
kouluun, mutta minulla ei ollut varaa edes lyijykynään. Minun piti jo lapsena tehdä töitä, jotta 
pystyin ostamaan kynän ja kirjan. Kotini oli vuorilla, syrjäisessä paikassa. Kouluun oli kahdeksan 
kilometrin kävelymatka. Kävelin sen päivittäin edestakaisin. En omistanut kuin yhdet vaatteet. 
Pesin ne käsin, kuivatin ja panin taas päälleni. 

– Aikuisena sairastuin vakavasti. Uskon, että Jumala auttoi minua paranemaan. Tervehdyttyäni 
lupasin Jumalalle, että omistan elämäni hänelle ja toisten auttamiseen.  Rakastan lapsia, rakastan 
tätä työtä. Luotan Jumalaan ja siihen, että Hän on kanssani tässä työssä. Kun olen masentunut, 
katson lapsia, heidän leikkejään ja iloaan. Silloin tiedän, että juuri lasten takia teen tätä työtä.

minne et tahdo.” 
Näin Jeesus ilmaisee, millaisella kuolemalla Pietari on 
kirkastava Jumalaa. Sitten hän sanoo: ”Seuraa minua.”

mielikuvatyöskentely jatkuu — mitä Jeesus sanoo 
sinulle?
Jeesuksella on oma erityinen sanomansa Pietarille. 
Evankeliumissa ja sen hiljaisessa mietiskelyssä Kristus on 
itse läsnä. Tuo mukaan oma arkesi ja kerro Jeesukselle 
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Grillattuja ankannokkia 
ja lootuksen siemeniä  
Phnom Pehnin katukeittiöissä ja maaseudun kylänraiteilla 
on tarjolla eksoottisia herkkuja nälän taltuttamiseen. 
monen ruokalajin kohdalla voi vain arvailla, mistä raaka-
aineista se on loihdittu. 

Suurta herkkua ovat erilaiset pikkupurtavat, kuten paistetut 
heinäsirkat, käärmeet tai rapeat porsaankorvat. Makutottu-
muksiaan voi avartaa myös ankannokkien syömisellä. Kokki 
valmistaa aterian ravintolan edessä kadulla grillattujen 
ankkojen roikkuessa tiskin yläpuolella. 

Kambodžalaisessa keittiössä on yhteisiä mausteita ja ruoka-
aineita Thaimaan, Intian ja Kiinan keittiöiden kanssa. Myös 
ranskalaiset ja vietnamilaiset ovat tuoneet omat piirteensä 
maan ruokakulttuuriin. Vastapaistettu ranskalainen patonki, 
jota leipäkojut myyvät katujen varsilla, on juuri sopivan 
rapeaa pinnalta ja pehmeää sisältä.

Riisi on luonnollisesti riisintuottajamaan pääruoka-aine ja 
sitä syödään kolme kertaa päivässä. Vaihtoehtona riisille 
on nuudeli. Khmer-nuudeli tehdään riisistä toisin kuin veh-

Lap-saLaatti 
300 g jauhettua lihaa
1 rkl kalakastiketta
2 limen mehu
1 rkl jasmiiniriisiä, kuivapaistettu 6—8 min ja murskattu morttelissa 
tai tehosekoittimella
2 sitruunaruohon varren valkoinen osa ohueksi viipaloituna 
2 salottisipulia ohueksi viipaloituna

Kastike:
1 rkl kalakastiketta
2 tl viinietikkaa
2 tl sokeria
0,5 tl suolaa
5—6 valkosipulin kynttä murskattuna 
2—3 viipaletta tuoretta galangalia (tai 1—2 tl galangal-tahnaa, jota 
saa isommista marketeista), paistetaan yhdessä valkosipulin kanssa
chiliä tuoreena tai jauheena, maun mukaan

Tarjoiluun:
Rapeaa salaattia
Raakoja kasviksia kuten porkkanaa, kurkkua, kaalia, sokeriherneitä, 
pitkiä papuja, minitomaatteja
Minttua, korianteria, chiliä

Kypsennä liha korkealla lämmöllä limemehun ja kalakastikkeen kanssa.

Murenna lihaa tarvittaessa lisää. Poista lämmöltä. Lisää joukkoon 

nää sisältävä kiinalainen nuudeli. Khmeriläisessä keitti-
össä mausteina käytetään sitruunaruohoa, inkivääriä, 
galangal-juurta, valkosipulia, tamarindia ja kurkumaa. 
Kookosmaito ja limemehu antavat ruokiin oman aromin-
sa. Kambodžalainen erikoisuus, voimakkaan makuinen 
prahok-kalatahna on olennainen osa useita ruokia. Kas-
viksia ja hedelmiä syödään paljon samoin kuin kalaa ja 
muita meren antimia. Nautaa, possua ja kanaa tarjotaan 
myös, mutta usein ne ovat pikemminkin vain mausta-
massa ruokaa.

riisijauhe, sitruunaruoho, salottisipulit.

Valmista kastike yhdistämällä ainesosat ja lisää se lihan joukkoon. 
Sekoita hyvin.

Kokoa salaatti tarjolle asettamalla rapeaa salaattia alle ja lihaseos 
päälle. Koristele yrteillä. 
Tarjoile viipaloitujen kasvisten kanssa. 

Tutkimusmatkan khmeriläisen keit-
tiön saloihin voi aloittaa valmista-
malla lap-salaatin naudasta, pos-
susta, kanasta tai kalasta. Salaatti 
sisältää yrteillä, limellä ja chilillä 
maukkaaksi ja tuliseksi maustettua 
lihaa, joka syödään rapean salaatin 
ja kasvisten kanssa. 

TeksTi: Anne HAverinen
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muiSTiKorTin PaiKKa 

Kambodža
Väkiluku 15,2 milj., joista 53 % alle 24v.
Kielet khmer (virallinen), ranska, englanti
uskontojakauma buddhalaisuus 96,4 % (virallinen), 
islam 2,1 %, muut 1,5 % 
Köyhyysrajan alapuolella: 20 % väestöstä
 (päiväansio n. 1 euro)
lukutaito miehistä 82 %, naisista 65 %
lapsityövoima 5-14 vuotiaista: 39 % ikäluokasta
Pääkaupunki Phnom Pehn, väkiluku 1,55 milj. (2011) 
(kaikkiaan 20 % maan väestöstä asuu kaupungeissa)
Hallinto Monipuolueinen demokratia, peruslaillinen 
monarkia.

Vietnam
Väkiluku 92,5 milj., vietnamilaisia 
85,7 %, muut 53  viralliseen vähemmistöön 
kuuluvia.
Väestöstä 43 % on alle 25-vuotiaita. 
Kielet vietnam (virallinen), englanti, ranska, 
etniset vähemmistökielet
uskontojakauma uskonnottomia 80,8 %, 
buddhalaisia 9,3 %, kristittyjä 7 % 
Köyhyysrajan alapuolella 11 % väestöstä 
(päiväansio n. 1 euro)
lukutaito yli 15-vuotiaista lukutaitoisia on 93,4 % 
lapsityövoima 5-14 vuotiaista 16 % ikäluokasta 
Pääkaupunki Hanoi (2,7 milj. asukasta), mutta suurin on 
Ho Chi Minh City (HCMC) n. 6 milj. asukasta
Hallinto Kommunistinen yksipuoluehallinto, presidentti 
Televisio ja muu media valtion valvonnan alaisia, esim. 
sosiaalisen median käyttö rajoitettua. 

Kambodzassa ja Vietnamissa on molemmissa omintakeinen musiikkikulttuuri. 
Lastenlauluissa voi kuulla myös länsimaisen vaikutuksen. 

käännös: HAnnA AsikAinen  nUoTinnos: leenA koivisTo

Trong danh Chúa Jesus, 
  chúng ta là anh em với nhau.

Trong danh Chúa Jesus, 
  chúng ta là mớt gia đình.
Trong danh Chúa Jesus, 

  chúng ta là mớt thân trong Christ.
Yêu thớớng và hiớp mớt 

  nhớ Chúa hớng dớy khuyên chúng ta.

Blessed be the Name 
Blessed be the Name

Blessed be the Name of the Lord
Hallelujah La La La La
Hallelujah La La La La

Nimeäsi siunaan
Nimeäsi siunaan

Nimeäsi siunaan Herrani
Halleluja laalaalaalaa
Halleluja laalaalaalaa

Kambodžalainen pyhäkoululaulu

Kambodža ja Vietnam lukuina

Vietnamilainen pyhäkoululaulu

Kuuntele laulu “Vieraalla maalla”-videolta, joka löytyy muistikortilta.

In the name of Jesus, 
  you are my brother
In the name of Jesus, 

  we are a family.
In the name of Jesus,
  we are one in Christ.

Love and unity as 
  the Lord holds my hand.

Nimessäsi Jeesus
me käymme käsikkäin

Nimessäsi Jeesus
me  oomme perhe
Nimessäsi Jeesus

Oomme yhtä Herrassa
rakkaus ja rauhaa
Herran huomassa

Säveliä kaukaa

lauluun kuuluvan leikin voi opetella videolta, joka löytyy muistikortilta.

HO CHI MINH CITY

PHNOM PEHN

SIEM REAP

HANOI

lähde: Cia, World Factbook
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• Suomen Pipliaseura

www.piplia.fi • www.facebook.com/pipliaseura

Pipliaseura on yli 200-vuotias, moderni ja perin-
teikäs. Käännämme Raamattua uusille kielille ja 
kustannamme niitä. Vaikutamme asenteisiin ja 
herätämme mielenkiintoa sanaa kohtaan. 
Edistämme työmme kautta ihmisoikeuksia, 
lukutaitoa ja osallisuutta.

Pipliaseura toimii ekumeenisella 
pohjalla. Samalla se on ev.lut. kirkon 
lähetysjärjestö. Jäsenkuntaan kuuluvat 
Suomen ev.lut. kirkon jäsenseurakunnat, 
Suomen ortodoksinen kirkko, Katolinen 
kirkko Suomessa ja Suomen vapaakristilli-
nen neuvosto.

Pipliaseura tekee kansainvälistä raamattu-
työtä, harjoittaa kustannustoimintaa 
sekä edistää Raamatun käyttöä. 
Kansainväliseen työhön kuuluvat 
raamatunkäännöstyö, lukutaitotyö, 
hiv-työ sekä Raamatun käytön 
edistäminen. Kansainvälinen työ 
ulottuu yli 200 maahan tai alueelle. 

Kansainvälisen työn teemoja ovat
• Raamatun käännöstyö Kiinassa, Malawissa, 
Keniassa, Meksikossa, Intiassa, Mekongin alueel-
la ja Venäjällä
• Lukutaitotyö Boliviassa, Argentiinassa, Egyp-
tissä ja Kambodžassa
• Saharan eteläpuolisen Afrikan hiv-työ
• Raamatun käyttöä edistävät hankkeet 
Intiassa ja Lähi-idässä

Pipliaseuran kansainvälinen työ perustuu 
paikallisten toimijoiden tukemiseen osana 
Yhtyneiden Raamattuseurojen verkostoa.

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


