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KIITOS YHTEISTYÖSTÄ 

Tässä muistiossa raportoidaan raamattutyöstä Namibiassa. Seurakuntanne 
yhteistyösopimus on osa tätä laajempaa kokonaisuutta. 

Suomen Pipliaseura kiittää yhteistyöstä ja luottamuksesta lähetystyön ja 
kansainvälisen diakonian toteuttamisessa. 

Pipliaseuran seurakunnasta vastaanottaman kannatuksen määrä Kirkon 
lähetystyön ja kansainvälisen diakonian kannatustilaston mukaan löytyy 
verkkosivuilta osoitteesta https://evl.fi/plus/hallinto-ja-talous/tilastot-ja-
asiakirjat/lahetystyon-ja-kansainvalisen-avustustoiminnan-tilastoja. Samasta 
osoitteesta löytyy myös raportti, jolla kirkon lähetysjärjestöt raportoivat 
kunkin järjestön tuottojen ja kulujen prosentuaalisesta jakaantumisesta tuotot 
ja kulut -tilastossa. Kuluryhmät ovat ulkomainen toiminta, ulkomaantyön 
tukitoimet kotimaassa. Pipliaseura antaa tarvittaessa yksityiskohtaisempia 
tietoja saamastaan taloudellisesta tuesta ja toimintaan käytetyistä varoista.  

NAMIBIA              

Uudet raamatunkäännöshankkeet kwanjaman ja ndongan kielille 
Namibiassa 

Perustiedot: Namibiassa on 2,2 miljoonaa asukasta ja 49 % väestöstä puhuu 
kwanjamaa tai ndongaa äidinkielenään. 55 % väestöstä ovat alle 25-vuotiaita ja 
kristittyjä noin 80–90 %, joista noin puolet luterilaisia.  

Vuonna 2013 tehdyn tutkimuksen perusteella kwanjaman ja ndongan kielille 
tarvitaan nykyistä ajanmukaisemmat ja yhtenäisemmät raamatunkäännökset. 
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Tutkimuksessa todettiin, että etenkin kwanjamankielisten nuorten on vaikea 
ymmärtää käytössä olevaa raamatunkäännöstä. Kwanjaman kieltä puhutaan  
sekä Namibiassa että Angolassa, ja uusi käännös tulee siten käyttöön 
molemmissa maissa. Ndongankielinen raamatunkäännöstä oli nuorten mielestä 
melko helppo ymmärtää, mutta käännöstä pidettiin hajanaisena ja keskeisten 
termien osalta epäjohdonmukaisena.  
 
Tutkimustulosten perusteella uudet käännökset kwanjaman ja ndongan kielillä 
kannattaa tehdä samanaikaisesti, jotta varmistetaan käännösten yhtenäisyys. 
Samanaikaisella käännöstyöllä voidaan myös saavuttaa kustannus- ja 
synergiaetuja. 

Kohderyhmä: Kwanjaman ja ndongan kielten puhujat Namibiassa ja 
Angolassa. Namibiassa he asuvat pääosin maaseudulla maan pohjoisosassa, 
tosin monet ovat muuttaneet kaupunkeihin, erityisesti Windhoekiin. 
Pääasiallinen kohderyhmä ovat alle 35-vuotiaat kieltenpuhujat. 

Tavoite ja hankkeen eteneminen: Hankkeen tavoitteena on tuottaa 
paikallisten kirkkojen käyttöön ymmärrettävät ja helppokäyttöiset ndongan- ja 
kwanjamankieliset raamatunkäännökset. Kwanjama ja ndonga ovat elinvoimaisia 
kieliä, ja niiden puhujia on kaikissa ikäryhmissä sekä maaseudulla että 
kaupungissa. Kirkossa kävijöiden keskuudessa toteutetun tutkimuksen mukaan 
ihmisten lukutaito on korkeaa tasoa. Myös nuoret haluavat oppia lukemaan 
omaa kieltään. Paikalliset kirkot järjestävät ndongan- ja kwanjamankielisiä 
jumalanpalveluksia, joissa tarvitaan myös omakielisiä raamatuntekstejä. 
 
Namibian Pipliaseuran järjesti Ongwedivassa Pohjois-Namibiassa elokuussa 2016 
käännöstyöpajan kirkkojen työntekijöille. Sekä ndongan että kwanjaman 
edustujia osallistuivat työpajaan.  
 
Vuoden 2017 alussa seitsemän kääntäjää valittiin - neljä kwanjamankielistä ja 
kolme ndongankielistä.  
 
Vuoden alusta Ondangwassa vuokrattiin käännöstoimiston tiimeille ja kääntäjille 
hankittiin tietokoneet. Hankkeen eksegeetti TT Martin Ngodji aloitti työnsä 
kääntäjätiimien kanssa. Osallistuvien kirkkojen johtajat siunasivat 15.1.2017 
tehtäväänsä hankkeen työntekijät.  
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Kääntäjät saivat opastusta ParaText- raamatunkäännösohjelman käyttöön. Työtä 
tehdään alussa tiiminä ja opittuaan tarvittavat taidot myöhemmin jokainen 
kääntäjä työstää eri kirjaa. 
 
Vuosi 2018 
 
Markuksen evankeliumi on työstetty loppuun molemmilla kielillä. Viiden 
pastorin ryhmä on kehittänyt Raamattuoppimateriaalia, joka pohjautuu 
Markuksen evankeliumiin ja jossa käsitellään15 nuorten elämää koskevaa aihetta 
esim., huumeidenkäyttö. Materiaali julkaistaan Markuksen evankeliumin kanssa 
keväällä 2019. 
 
Lähes koko Uuden testamentin teksti on käännetty (raakakäännös) sekä 
ndongan että kwanjaman kielille. 
 
Seuraavia Ut:n kirjoja luonnosteltiin vuoden aikana: 
 
ndonga: Apostolien teot, kirje roomalaisille, 1 & 2 kirjeet korintilaisille, kirje 
efesolaisille, kirje kolossalaisille, kirje galatalaisille, kirje filippiläisille, 1 kirje 
tessalonikalaisille, 1 & 2 kirjeet Timoteukselle ja kirje heprealaisille. 
 
kwanjama: Apostolien teot, kirje roomalaisille, 1 & 2 kirjeet korintilaisille, 
kirje efesolaisille, kirje kolossalaisille, kirje galatalaisille, kirje filippiläisille, 1 & 2 
kirjeet tessalonikalaisille, 1 & 2 kirjeet Timoteukselle, kirje Filemonille, kirje 
Titukselle ja kirje heprealaisille. 
 
Käännöskonsultit Gerrit van Steenbergen ja Riikka Halme-Berneking tekivät 
tarkastusmatkat alueelle kesä-elokuun aikana. 
 
Kääntäjät osallistuivat Yhtyneiden Raamattuseurojen järjestämään 
jatkokoulutukseen paikallisyliopistossa Nairobissa huhtikuussa ja syyskuussa. 
Kääntäjille on järjestetty mahdollisuus myös opiskella teologisia aineita samassa 
oppilaitoksessa. 
 
Hankkeen vuoden 2018 tavoitteista saavutettiin 98%:sti. Hanke on aikataulussa. 

 


