Jerusalemin

Raamattukodin
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Halvor Ronning (kesk.) opastaa raamatunkäännöskonsultteja Öljymäellä

Ja monet kansat lähtevät kulkemaan ja sanovat:
”Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, jotta hän
opettaisi meille teitään ja kulkisimme hänen polkujaan, sillä Siionista lähtee
opetus ja Jerusalemista Herran sana.” – Jesaja 2:3

Rakkaat työmme ystävät ja tukijat
Suuri kiitosaihe on uusi työntekijämme
Raamattukodilla. Hän on paikallinen uskova, joka on viimeistelemässä maisterin
opintojaan. Hän tuli meille viime keväänä
Herran ihmeellisestä johdatuksesta vain
viikon sisällä siitä, kun edellinen kevätkurssin koordinaattori lähti maasta ja tarvitsimme tilalle työntekijän. Hänen tehtävänsä on auttaa minua kevätkurssin
johtajana.
Hyvä yhteistyö hänen kanssaan syntyi heti. Hän on vastannut laajasta ranskankielisestä kirjeenvaihdosta kurssille
pyrkivien Länsi-Afrikan maiden kääntäjien kanssa. Kurssille hyväksymiseen vaaditaan heprean kokeen läpäiseminen kirjeitse sekä yliopiston hakemuksiin ja
viisumien saantiin liittyvää kirjeenvaihtoa. Seuraavassa assistenttini kertoo työstään.
Kurssille hyväksyttiin 9 osanottajaa, he tulevat Keski-Afrikan tasavallasta, Kongon demokraattisesta tasavallasta,
Beninistä, Togosta, Kamerunista, Norsunluurannikolta ja Burkina Fasosta. Malista tulevan kääntäjän viisumi Israeliin on
tätä kirjoitettaessa vielä epävarma.

Rukoillaan Raamattukodin työntekijöille voimia, viisautta ja terveyttä.
Kiitos ystävät rukoustuesta ja kaikesta
muusta avusta!
Herran armon varassa,
Mirja Ronning

Jerusalemista lähtee Herran sana
Heti ensimmäisenä työpäivänäni jouduin pohtimaan, miten kommunikoin
Länsi-Afrikasta, toisesta kulttuurista tulevien ihmisten kanssa, joiden kieltä en
osaa. Miten koordinoin kevään kurssin
asioita ja välitän hakijoille Heprealaisen
yliopiston vaatimukset ja viisumeihin
liittyvän kirjeenvaihdon ranskaksi?
Tässä avuksi tuli Google-kääntäjä,
mutta ensin ohjeet oli kirjoitettava yksinkertaisella englannilla. Näin tavallaan koin pienessä mittakaavassa samoja
ongelmia kuin kääntäjät kohtaavat kääntäessään Raamattua.
Kirjeenvaihdossa näin, että nämä ihmiset, jotka ovat omistaneet elämänsä Ju-

Jerusalemin Raamattukodin työnäkynä on auttaa kääntäjiä välittämään Raamatun sanoma mahdollisimman luontevasti ja alkukielelle uskollisesti. Tähän tarvitaan äidinkielinen kääntäjä sekä Raamatun alkukielen ja maan tuntemusta niin, että alkuperäiset
kielikuvat ymmärretään oikein.
Käännöstyön tarve: Maailmassa puhutaan 7361 kieltä. Koko Raamattu on käännetty
vain 683 kielelle. Uusi testamentti on 1534 kielellä. Käännöstyö on meneillään 2658 eri
kielelle. (Tilasto: Wycliﬀe Raamatunkääntäjät, lokakuu 2018).
Vuoden 2018 kevään noin viisi kuukautta kestävässä opinto-ohjelmassa oli 15 kääntäjää
10 maasta. Lisäksi järjestimme Raamattuseurojen (UBS) pyynnöstä 9 Raamatun maan
lyhytkurssia, joille osallistui 143 kääntäjää, konsulttia sekä järjestöjen johtajia. Vuodesta 1995 lähtien tämän opinto-ohjelman on suorittanut 164 osanottajaa 44 maasta. He
edustavat 98 kieltä. Raamatun maan lyhytkursseilla on ollut tähän mennessä yli 500
osallistujaa.

Prof. Emmanuel Tov opastamassa
kurssilaisia.

malan Sanan valon tuomiseen pimeydessä oleville, ovat hyvin nöyriä ja lempeitä.
Välillemme syntyi lämmin yhteys, vaikka emme aiemmin tunteneet toisiamme.
Pitkän hakuprosessin aikana heidän vaikeuksistaan ja iloistaan tuli omiani. Kun
jonkun hakijan prosessia ei voitu jatkaa,
minun oli todella vaikea ilmoittaa siitä
hänelle.
Odotan hetkeä, jolloin saan tavata
kurssilaiset ja nähdä, kun nämä kansojen
edustajat tulevat eri puolilta maailmaa Jerusalemiin opiskelemaan Jumalan Sanaa
ja palaavat sitten viemään sen sanomaa
maailman eri kolkille. Tietyssä mielessä
siinä toteutuu Jesajan profetia: “Ja monet
kansat lähtevät kulkemaan ja sanovat: ‘Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin
Jumalan temppeliin, jotta hän opettaisi meille
teitään ja kulkisimme hänen polkujaan, sillä
Siionista lähtee opetus ja Jerusalemista Herran

sana.’” (Jes. 2:3, Profeetta Jesaja puhuu, käännös hepreasta).
Kun tapasin viime vuonna Raamattukodilla kääntäjiä, ymmärsin uudella tavalla, että tässä jakeessa puhutaan Jerusalemiin tulevista pakanakansoista, jotka
vievät sanan Siionista kansoilleen.
Viime kevään kurssilla oli kiinnostavaa kuulla, miten Mongolian paimentolaiskulttuurista tulleet kääntäjät näkivät Raamatun maan ja asiat, joita heidän
maassaan ei ole. Yksi sellainen on linnoitus eri osineen – perustus, tornit, portit,
kaaret jne. He eivät osanneet välittää sanojen tarkkaa merkitystä kielelleen ennen kuin näkivät linnoituksia Israelissa. Näiden sanojen oikea ymmärtäminen
on tärkeää, koska niillä viitataan hengellisiin asioihin, esim. Jumala on linnamme, perustuksemme ja kalliomme. Tämä
esimerkki auttaa näkemään, miksi on tärkeää ymmärtää Raamatun teksti sen alkuperäisessä asiayhteydessä.
Raamattukodin assistentti

Vain osa kurssilaisista saa tukea taustajärjestöiltään, joten suurin osa kuluista
jää Raamattukodin maksettavaksi. Keräämme varoja näihin kuluihin.

Kevätkurssin oppilaiden kotimaat.

Raamattukodin uusi palvelumuoto: Käännösseminaari psalmeista
Yksi kirja kerrallaan: Psalmit alkuperäisessä kontekstissaan
Työssäni Yhdistyneiden Raamattuseurojen (UBS) konsulttina olen nähnyt miten tehokkaita 1-3-viikon pituiset yhteen
raamatunkirjaan keskittyvät seminaarit
ovat.
Olen ollut monasti opettajana Jerusalemin Raamattukodin pitkillä kursseilla,
mutta konsultit, joilla on monia projekteja vastuullaan, eivät ehdi tulla niille.
Monet heistä eivät ole koskaan olleet Israelissa. He tarvitsevat myös opetusta
Raamatun heprealaisen runouden kääntämisessä, mikä on vaikeimmin käännettävää. Näistä syistä syntyi ajatus 3 viikon
seminaarista Psalmien kirjasta.
Kun pohdimme ajatuksen toteuttamista Mirjan ja Halvorin kanssa, mieleeni tuli työtoverini, hepreankielisen runouden tutkija tri Ernst Wendland, jonka
kanssa kirjoitimme yhdessä kirjan kääntäjien avuksi (Hebrew Poetry in the Bible:
A Guide for Understanding, UBS, 2000 ja
2019). Tri Wendlandin kanssa suunnittelimme kurssin psalmeista, joka toteutui
marraskuussa 2018.
Melkein kaikki 14 osanottajasta olivat konsultteja eri puolilta maailmaa. Tavoitteemme oli käydä päivittäin läpi kaksi psalmia. Luennot pidettiin hirsikodin
kalliokappelissa. Välillä kävimme retkillä
Jerusalemin Vanhassakaupungissa, Juudeassa Betlehemin seudulla kuningas
Daavidin syntysijoilla ja erämaassa, jonne Daavid piiloutui ja rukoili Jumalan varjelusta ja missä hän kirjoitti koskettavimmat laulunsa.

Yhteys kodilla oli lämmin. Vapaaehtoiset tarjoilivat meille päivittäin herkullisia aterioita. Perjantai-iltaisin vietimme
yhdessä sapattiateriaa. Saimme kuulla
monia todistuksia siitä, mitä kodin lämmin vastaanotto, psalmeista ja Raamatun
maasta saatu tieto ja kurssilla luodut ystävyyssuhteet merkitsivät kurssilaisille.
Yhteen kirjaan kerrallaan keskittyvä
kurssi on hyvä tapa varustaa työssä mukana olevia tuntemaan kirjoituksia, tarkistamaan käännöksiä ja opettamaan.
Toivomme, että voimme järjestää kurssin
jälleen marraskuussa 2019, jos Herra suo.
Se keskittyisi profeettojen runoteksteihin kontekstissään.
Tri Lynell Zogbo, käännöskonsultti,
Norsunluurannikko

Runokurssin suunnittelijat ja opettajat Ernst
Wendland ja Lynell Zogbo.

Lähde mukaan Israeliin
Kysy mahdollisia paikkoja kevätmatkalle 1.-9.3. ja
lehtimajanjuhlien aikaan 11.-19.10. Vierailemme
myös Raamattukodissa. Matkanjohtajana Maarit
Kattilakoski, järj. Matkatoimisto Toivomatkat.
Lisätietoa: uudetaskeleet.wordpress.com
Tiedustelut: 044 265 4739,
mkattilakoski@gmail.com

Tammikuun 2019 konsulttikurssi tutustumassa filistealaismuseoon Ashdodissa Brian Kvasnican (takana vas.) johdolla.
Lyhytkurssit 2019

Tulevat kurssit:

Vuosi alkoi kurssilla, jolla oli 10 konsulttia 5 maasta. Lyhytkursseilla keskitytään
syventämään joko Raamatun maan tai
tekstin tuntemista. Kurssit ovat 1-3 viikon pituisia yleensä käännösjärjestöjen
meiltä tilaamia. Suunnittelemme yhdessä Halvor Ronningin kanssa opintoretket
ja toimimme oppaina käyttäen apuna tarpeen mukaan erikielisiä oppaita.
Ensimmäinen laatuaan on viittomakielen käännöskonsulteiksi opiskeleville
ja Raamatun kuvittajille tänä vuonna pidettävä kurssi.
Olemme todella kiitollisia teille työn
ystäville rukoustuesta. Se auttaa kurssiemme osanottajia näkemään Raamatun
maan ja kääntämään sen oikein sanallisesti ja kuvallisesti niin, että kaikki voisivat tulla tuntemaan Israelin Jumalan (1.
Sam. 17:46).

• Word for the World (TWFW) -yhdistyksen konsulteille, maaliskuu
• Aasian Tyynen valtameren alueen kääntäjille, UBS, kesäkuu
• raamatunheprean kurssi VT:n konsulteiksi valmistautuville, Wycliﬀe/Seed
co., elokuu
• portugalinkielinen kurssi Mosambikista tuleville kääntäjille, UBS, syyskuu
• viittomakielen kääntäjille, konsulteille
ja Raamatun kuvittajille, DOOR-yhdistys, syyskuu
• Aasian Tyynen valtameren käännösjärjestöjen johtajille, UBS, lokakuu
• Australian Wycliﬀe-järjestön kääntäjille, mahdollisesti lokakuu
• kiinankielisille kääntäjille, UBS, lokakuu
• profeettakirjojen heprealaiset runotekstit kontekstissaan, marraskuu

Brian Kvasnica
lyhytkurssien johtaja

Hyvä Raamattukodin ystävä
Jerusalemin Raamattukodin ystävät ry
perustettiin reilut kaksi vuotta sitten.
Monet työtä Suomesta tukeneet kokivat,
että olisi hyvä olla oma yhdistys, joka tekee työtä tunnetuksi ja on yksi kanava tuelle.
Raamattukodin tarkoitus on auttaa
kansallisia kääntäjiä. On tärkeää, että jokainen saa kuulla sanoman äidinkielellään, vaikka kieliryhmät voivat olla
hyvinkin pieniä. Pienenä kansana me
suomalaiset ymmärrämme tämän. Toivomme myös, että työmme kautta lähetyskutsu ja erityisesti kutsu raamatunkäännöstyöhön voisi syttyä ja vahvistua
monien suomalaisten sydämissä.
Välitämme tietoa Raamattukodin
työstä, kursseista ja hankkeista. Kerromme myös kääntäjien työstä ja haasteista.
Esimerkeillä Raamatun sanasta tuomme
esille, miten rikas Raamatun alkukieli on
ja kuinka tärkeää on kääntää se oikein.
Lahjoitetuilla varoilla tuemme Raamattukodin työtä sekä kansallisia kääntäjiä, jotta he voisivat tulla kursseille.
Monet heistä tulevat vaikeista ja köyhistä oloista. Mahdollisuuksiemme mukaan

tuemme myös kääntäjiä heidän käännöshankkeissaan.
Työn päämäärä on ihana näky Ilmestyskirjasta: ”Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea,
kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja
kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeisiin vaatteisiin, ja heillä oli palmut
käsissään, ja ne huusivat suurella äänellä sanoen: ’Pelastus tulee meidän Jumalaltamme,
joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalta’” (7:9).
Kiitos, että olet mukana tässä tärkeässä ja monitahoisessa työssä.
John Remes
puheenjohtaja
Jerusalemin Raamattukodin ystävät ry
Lähetämme säännöllisesti uutisia työstä
pääasiassa sähköisesti. Voit seurata kuulumisia myös Raamattukodin nettisivuilla ja Facebookissa. Jos haluat saada uutisia sähköpostitse, ilmoita yhteystietosi:
raamattukoti@gmail.com.
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”Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella”.
”Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren för betalningsförmedling och endast till det kontonummer som betalaren angivit.”
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Rahankeräyslupa: RA/2018/299, myöntäjä: Poliisihallitus 19.3.2018.
Keräysalue: koko Suomi Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Voimassa
28.7.2018 – 31.12.2019. Varat käytetään tässä uutiskirjeessä mainittuihin
tarkoituksiin.

1009 Raamatunkääntäjien koulutus Israelissa
1096 Uusien äidinkielisten Raamattujen käännöstyö ja painattaminen
1025 Missä tarve on suurin

TILISIIRTO GIRERING

Lahjoitukset Jerusalemin Raamattukodin ystävät ry:n kautta voi antaa oheisella viitesiirrolla.
Myös Lempäälän helluntaiseurakunnan Israel-kassa välittää varoja Raamattukodin työlle.

Kiitos tuestasi Raamattukodin työlle. Vuonna 2018 tuimme työtä mm. seuraavasti:
• kevään pitkän kurssin opiskelijoiden kuluja sekä kaikki kurssin ylimääräiset tuki-/tutoropetukset
• kurssien aikana kääntäjien lääkärikuluja ja silmälasihankintoja
• osan aasialaisten kansallisten raamatunkääntäjien kurssin kuluista (5 osanottajaa)
• Raamattukodille varustusta, mm. sängyt ja vuodevaatteita sekä keittiökalusteita.
• Tuimme nangjerenkielisen kääntäjän työtä Tsadissa.
• Lähetimme varat kahdelle kevään 2019 pitkän kurssin kääntäjälle.

RAAMATTUKODIN TILAISUUKSIA
Israelissa hepreaa opiskelleet Virpi Leino ja Kaija Turunen puhuvat raamatullisista käsitteistä heprean pohjalta. Raamattukodin ystävät ry:n koordinaattori Maarit Kattilakoski kertoo käytännön työstä Israelissa. Tervetuloa tilaisuuksiin. Listaa päivitetään
nettisivulle, kun tilaisuuksia sovitaan lisää.
HELMIKUU
la 9.2. klo 13 & 14.30, Äänekoski, Kahvila Dalet, Sammonkatu 2 / Kaija ja Maarit
su 10.2. klo 11, Vehniä, Baptistiseurakunta, Vehniän kylätie 248 / Kaija ja Maarit
su 10.2. klo 16, Jyväskylä, Missio Church, Rajakatu 20 / Kaija ja Maarit
ti 12.2. klo 19, Keuruu, Helluntaiseurakunta, Einari Vuorelantie 2 / Kaija ja Maarit
ti 19.2. klo 18, Hanko, Vapaakirkko, Koulukatu 2 / Virpi ja Maarit
su 24.2. klo 12, Karstula, Helluntaiseurakunta, Soinintie 116a / Kaija ja Maarit
HUHTIKUU
su 7.4. klo 16, Rauma, Avainseurakunta, Savenvalajankatu 3 / Ulla Järvilehto ja Maarit
ti 9.4. klo 18, Pori, Vapaaseurakunta, Karhunkatu 13 (Järj. Raamattukodin yhdistys ja Satakunnan Exodusryhmä ry) / Ulla Järvilehto ja Maarit
Mirja ja Halvor Ronning kiertueella 7.– 14.4.
Ohjelma tulee nettisivullemme, kun tilaisuudet varmistuvat.
TOUKOKUU
ke 8.5. klo 19, Kuopio, Vapaaseurakunta, Kemilänrinne 3 / Kaija ja Maarit
Mikäli haluat Raamattukodin tilaisuuden paikkakunnallesi, ota yhteyttä Maarit Kattilakoskeen, joka organisoi kiertueita ja tilaisuuksia.
Sähköposti: raamattukoti@gmail.com tai puhelin: 044 265 4739
Tilaa Raamattukodin työn hyväksi, hinta 30 € / kpl + postitus
Jerusalemista maailman ääriin – Raamattukodin ihmeellinen tarina
Profeetta Jesaja puhuu, käännös suoraan hepreasta
Painosten loppuerät ovat myynnissä tilaisuuksissamme tai tilaa: raamattukoti@gmail.
com, 044 265 4739.

Jerusalemin Raamattukodin ystävät ry
Väinö Tannerin tie 9 A 12, 01510 VANTAA
puh. 044 265 4739, raamattukoti@gmail.com, fin.bibletranslators.org
Facebook: Jerusalem Center for Bible Translators
Raamattukoti Israelissa: Mirja Ronning, +972 54 422 1995,
mirja.ronning@gmail.com

