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Suomen Pipliaseuran jäsenlehti ilmestyy
neljästi vuodessa. Lehti lähetetään jäsenille, lahjoittajille, kirkkoherranvirastoihin
ja seurakuntien lähetystyöstä vastaaville.
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Suomen Pipliaseura on maan vanhin
kristillinen yhdistys (per. 1812). Sen
tehtävinä ovat kansainvälinen raamattutyö, suomalaisen Raamatun kustantaminen sekä Raamatun käytön edistäminen yhteistyössä kirkkojen kanssa.

voimasanoja

PIPLiA.

pääkirjoitus
Egyptin Pipliaseura jatkaa työtä vaikeuksista huolimatta
Pipliaseuran kaksi kirjakauppaa tuhottiin levottomuuksissa.
Työ kuitenkin jatkuu.
Usko tulevaan
Norsunluurannikon Pipliaseura on toipunut sisällissodan
aiheuttamasta kriisistä ja katsoo rohkeasti tulevaan.
Näkymiä kaupungin kaduille ja maaseudun kujille
Kiinassa kristilliset kirkot kasvavat ja tuovat turvaa.
Aina ajankohtainen Raamattu
Raamattu milloin tahansa, missä tahansa. Teknologian kehitys
on luonut uusia tapoja tutustua Raamattuun.
Maailman käännetyin kirja
Vuoden 2012 loppuun mennessä vähintään yksi kokonainen
raamatunkirja oli käännetty 2 544 kielelle.
Vuositeemamateriaali tuo maailman lähelle
Pipliaseuran vuositeemamateriaali kertoo Malawista
ja ensi vuonna 2014 Kambodžasta ja Vietnamista.
Raamattumietiskely: Vapauteen Kristus meidät vapautti

osoitteet

Lahjoitustili danske bank FI58 8000 1800 0557 83

Kyläläiset Kiinan maaseudulla saavat lisunkielisen Raamatun hankalien maastojen ja tiettömien teiden päähän.
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pääkirjoitus

Markku Kotila

Jumalan suojassa
Syyria kuuluu kristinuskon syntysijoihin. Noin vuonna 40 jKr. perustetussa Antiokian seurakunnassa
uuden uskon ihmisiä kutsuttiin ensimmäistä kertaa
kristityiksi.
Syyrian 21 miljoonaisesta väestöstä kristittyjä on selvästi alle miljoona. Assadin hallinnon aikana heidän
asemansa oli kohtuullisen hyvä. Nyt taivaalle nousee
myrskypilviä. Tulevaisuus on tuntematon.
Sama koskee myös Egyptiä. Egyptissä kristittyjä on
melkein 83 miljoonaisesta väestöstä noin 10 %. Myös
Egyptin kristityt ovat olleet maassa kristinuskon alkupäivistä alkaen.
Damaskoksen tiellä Jeesuksen seuraajaksi kääntynyt Paavali kirjoittaa oppilailleen hämmästyttävän
ajankohtaisen viestin:
Me olemme kaikin tavoin ahtaalla mutta emme
umpikujassa, neuvottomia mutta emme toivottomia,
vainottuja mutta emme hylättyjä, maahan
lyötyjä mutta emme tuhottuja. Me kannamme
aina ruumiissamme Jeesuksen kuolemaa,
jotta myös Jeesuksen elämä tulisi meidän ruumiissamme näkyviin.
kuvat: UBS

Paavali korinttilaiselle (2 Kor. 4:8–10)
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EGYPTI

■

faktoja

Teksti: markku kotila

Väkiluku 83 milj.
Pinta-ala noin kolme kertaa
Suomen pinta-ala, josta viljelyskelpoista maata 3 %.
Pääkaupunki Kairo (11 milj. asukasta)
Kieli: arabia, koulutettu väestö
osaa myös englantia/ranskaa
Uskonnot: sunnimuslimeja
90  %, 10 % kristittyjä, joista
kopti-ortodokseja 9 %
Lukutaitoisuus: 71 % (koko väestö), 83 % (miehet), 59 % (naiset), maaseudulla ja kaupunkiköyhälistön parissa lukutaitoisuusprosentti huomattavasti
matalampi.
Egyptiläisistä yli 40 prosenttia elää köyhyysrajan alapuolella. Yksittäisen ihmisen kohdalla
tämä tarkoittaa alle kahden euron päivittäistä toimeentuloa.
Lähde: CIA, World Factbook 2012.

4

|

Piplia

Egyptin Pipliaseura
jatkaa työtään
Fundamentalistiset ääriryhmät tuhosivat elokuussa kaksi Egyptin 
Pipliaseuran kirjakauppaa Etelä-Egyptissä. – Egyptin Pipliaseura on
toiminut 129 vuotta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Pipliaseuran
toimipiste on joutunut tällaisen hyökkäyksen kohteeksi. Emme vielä
tiedä, mihin tämä johtaa. Joka tapauksessa Pipliaseuran työ jatkuu,
kertoo Egyptin Pipliaseuran pääsihteeri Ramez Atallah heti hyökkäyksen jälkeen.

Egyptin Pipliaseuran Ramez Atallah korostaa, että valtaosa egyptiläisistä tuomitsee hyökkäykset.

Hyökkääjät murtautuivat sisään kirjakauppoihin ja sytyttivät ne tuleen. Kirjakaupat ja
niiden kirjavarastot tuhoutuivat kokonaan.
Kyseessä ei ollut hyökkäys vain Pipliaseuraa
ja sen toimintaa vastaan. Samat tekijät tuhosivat myös muita kadunvarren kirjakauppoja ja sytyttivät autoja tuleen. – Onneksi
kumpikaan kirjakaupoista ei ollut hyökkäyshetkellä avoinna. Kirjakauppojen henkilökunta säilyi vahingoittumattomana.
Tuhotut kirjakaupat sijaitsevat Etelä-Egyptin suurimmissa kaupungeissa Assuitissa ja Miniassa. Assuitin kirjakauppa on
ollut avoinna vuodesta 1998 lähtien.

Kirjakaupat avainasemassa

Pipliaseura tarvitsee kirjakaupan ylläpitoon
ja kristillisen kirjallisuuden levittämiseen viranomaisten luvat. Parhaiten myyviä tuotteita ovat Raamatun keskeistä sanomaa
välittävät videot ja äänitteet. Lisäksi kirjakaupat levittävät suuria määriä lastenraamattuja. Egyptin Pipliaseuran valikoimaan
kuuluu satoja tuotteita.

Yksipuolista uutisointia

Ramez Atallahin mukaan kansainvälinen
uutisointi on keskittynyt raportoimaan väkivaltaisista mielenosoituksista. Tällöin on
hänen mukaansa jäänyt sivuun se tosiseikka, että valtaosa egyptiläisistä tuomitsee
väkivaltaiset hyökkäykset.

Lähi-idän suurin kristittyjen yhteisö

Egyptin yli 80 miljoonasta asukkaasta noin
10 miljoonaa on kristittyjä, mikä on suurin
kristittyjen yhteisö koko Lähi-idässä. Valtaosa heistä kuuluu kopti-ortodoksiseen
kirkkoon. Kristittyjen vähemmistöaseman
vuoksi raamattutyöllä, samoin kuin kaikella kristillisellä toiminnalla on omat rajoituksensa. Egyptin Pipliaseura on kuitenkin
löytänyt rajoitusten puitteissa varsin monipuoliset mahdollisuudet palvella kaikkia
paikallisia kirkkoja.

Ovelta ovelle

Vain pienellä osalla egyptiläisistä on oma
pankkitili. Siksi valtaosa seuran varainhan-

Voita väkivalta hyvällä
Egyptin Pipliaseura julkaisee seurakuntia varten aineistoja, jotka rohkaisevat
kristittyjä elämään rauhassa naapuriensa kanssa, vaikka olisivatkin jyrkästi eri
mieltä politiikassa. Rukoile Egyptin Pipliaseuran ja sen henkilökunnan puolesta. He haluavat levittää raamatullista viestiä pahan voittamisesta hyvällä.
”Teille on opetettu: ’Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi.’ Mutta minä
sanon teille: rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta, jotta
olisitte taivaallisen Isänne lapsia.” Jeesus (Matt. 5:43-45)

kinnasta tapahtuu ovelta ovelle. Vähävaraisetkin kristityt tarjoavat tukeaan Pipliaseuralle, koska sillä on mahdollisuus
tuoda Raamattu ja muita kristillisiä kirjoja myös niiden ulottuville, jotka eivät
kuulu kristilliseen yhteisöön.
Egyptin Pipliaseura on jo vuosia julkaissut laajalevikkisissä lehdissä raamattukauppojen ilmoituksia. Niistä halukkaat
ostajat löytävän seuran yhteystiedot.
Asiakkaan toivomuksesta ostokset voidaan toimittaa kotiovelle asti.

Pitkäaikaista yhteistyötä

Egyptin Pipliaseura on Suomen Pipliaseuran pitkäaikainen kumppani. Vuoden
2013 yhteistyöhankkeita ovat:
■■ Vuorovaikutteinen Kingo-festivaa
li lapsille. Vuoden 2012 aikana kolmeensataan tapahtumaan osallistui
lähes 200 000 lasta.
■■ 100 000 lastenraamattua ala-asteikäisille
■■ Vuodesta 2005 Egyptin Pipliaseura
on jakanut ilmaiseksi 750 000 lastenraamattua.
■■ Raamattutietokilpailu ala-asteikäisille. Kolmasosa Egyptin väestöstä
on alle 15-vuotiaita. Kilpailuun osallistuu 150 000 lasta, kohderyhmänä
9–12 -vuotiaat ala-asteen oppilaat.
■■ 20 000 isotekstistä Uutta testamenttia näkövammaisille. Tuki mahdollistaa, että Egyptin Pipliaseura
voi levittää alennuksella 20 000
isotekstistä Uutta testamenttia ja
3 000 Raamattua.
Suomen Pipliaseura rahoittaa hankkeita yhteistyössä muiden Pipliaseurojen
kanssa. Vuoden 2013 levottomuuksien
vuoksi osa suunnitelluista tapahtumista
joudutaan siirtämään.
Piplia
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Teksti: terhi huovari

– Vuoden 2011 tammikuusta huhtikuuhun toimistomme oli suljettu. Töihin meneminen oli liian vaarallista, käytännössä
mahdotonta. 24 hengen toimistomme sijaitsee hyvällä, keskeisellä paikalla Abidjanissa, mutta nyt sijainti oli huono. Toimistomme läheisissä korttelissa ammuttiin, ja
koko maa oli konfliktissa, kertoo Norsunluurannikon Pipliaseuran pääsihteeri Jean
Kouassi Koame.
– Yksi raamatunkääntäjistämme kuoli,
koska hän ei onnistunut kriisin aikana saamaan hiv-lääkitystä.
Afrikassa hiv ja aids koskettavat aivan
jokaista. Ei ole perhettä, ystäväpiiriä, sukua
tai työpaikkaa, jossa ei tunnettaisi hiv-positiivista tai aidsiin menehtynyttä.
	Norsunluurannikon konfliktissa 2010–
2011 menehtyi eri lähteiden mukaan
1 500–3 000 ihmistä. Vaikka ihmisiä kuoli väkivaltaisuuksissa, suuri osa kuoli myös
nälänhätään ja sairauksiin, joita ei voitu kriisin takia hoitaa.

Ei enää pelkoa

Norsunluurannikon konflikti oli poliittinen,
mutta jotkut yrittivät tehdä myös uskonnolla politiikkaa. Sekasorto levisi jopa niin,
että etelässä kristityt polttivat moskeijoita,
kunnes johtajat puuttuivat asiaan.
Samaan aikaan sodan keskellä ihmisillä oli
suuri sanan tarve. Vuoden 2011 aikana norsunluurannikkolaiset hankkivat tai saivat
peräti 60 000 uutta Raamattua.
Kirkot olivat kiinni mutta niissä otettiin vastaan pakolaisia. Kaikkiaan miljoona ihmistä joutui siirtymään asuinsijoiltaan
maan sisällä tai siirtymään naapurimaihin
Liberiaan, Togoon, Maliin ja Guineaan.
– Mutta nyt tilanne on rauhoittunut, kesän 2013 kynnyksellä Suomessa vieraillut
Jean Kouassi Koame toistaa. – Enää meillä
ei ole pelkoa. Poliittisia jännitteitä on, mutta ei enää pelkoa väkivallasta.

Rauhaa myös uskontojen välille

Uskontojen välinen tilanne on myös parantunut. – Erityisen hienoa oli, kun huhtikuussa 2013 päivän kestäneeseen ekumeeniseen rukoustapahtumaan osallistui myös
muslimeja. Emme ole pelkästään ekumenian asialla vaan olemme onnistuneet rakentamaan rauhaa myös uskontojen välille, Jean Kouassi Koame iloitsee.
6
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Sisällissodasta selvinnyt
Norsunluurannikon Pipliaseura

uskoo
tulevaan
Norsunluurannikon väestöstä muslimeja
on 38 %, kristittyjä 32 %, uskontokuntiin
kuulumattomia 17 % ja loput perinteisten
luonnonuskontojen harjoittajia.
	Norsunluurannikon Pipliaseura tekee
hiv-asennekoulutusta, jossa painotetaan
Raamatusta nousevaa lähimmäisyyttä ja
yhdenvertaisuutta. – Myös muslimit tulevat kuuntelemaan koulutuksiamme, jollaisia heillä itsellään ei ole. He kunnioittavat
Raamattua ja vievät hiv-tietoutta omiin yhteisöihinsä. Paljon on kuitenkin vielä tehtä-

vää, myös omien kristittyjen seurakuntien
sisällä.

Koulutus avaa silmät ja sydämen

Afrikassa on edelleen tavallista, että hivin
ajatellaan olevan Jumalan rangaistus. Sairastunut saatetaan sulkea kokonaan seurakuntayhteyden ulkopuolelle. Usein myös
tietämys itse sairaudesta ja sen tarttumisesta on luulojen varassa.
– Ilahduttavinta työssäni on, kun ihmiset
tulevat kertomaan, että heidän asenteensa

norsunluurannkko

Afrikassa hiv ja aids koskettavat aivan jokaista. Ei ole perhettä,
ystäväpiiriä, sukua tai työpaikkaa, jossa ei tunnettaisi hiv-positiivista
tai aidsiin menehtynyttä.

hiviä ja sairastuneita kohtaan on muuttunut, sanoo Jean Kouassi Koame ja kertoo
pastorista, jonka silmät ja sydämen koulutus oli avannut. – Koulutuksen jälkeen
hän pystyi aivan uudenlaisella tavalla auttamaan seurakuntansa hiv-tartunnan saanutta tyttöä.
– Aloitamme työn johtajista. Käymme
neuvotteluja ja yritämme saada heidät näkemään hankkeen tärkeyden. Vaikeinta
on murtaa ennakkoluulot ja torjunta, jota
hiv ja aids vieläkin herättävät. Työ on kui-

Itsenäistyi Ranskasta
vuonna 1960.
Virallinen kieli ranska
Muita kieliä: kwanilaiset, voltalaiset,
atlanttiset ja mandekielet.
Väestö 21,5 miljoonaa, josta 40 %
alle 14-vuotiaita ja 3 % yli 65-vuotiaita.
Hiv-tilanne tartunnan yli 15-vuotiaista
saanut yli 3,5 %.
Tuottajamaa Kahvin, palmuöljyn, kumin ja erityisesti kaakaon tuotanto
(40 % maailman kaakaosadosta).
Taustaa Norsunluurannikon kriisi
2010-2011. Väkivaltaisuudet alkoivat
marraskuun 2010 presidentinvaaleista, kun istuva presidentti
Laurent Gbagbon kieltäytyi
tunnustamasta hävinneensä vaalit
Alassane Quattaralle. Selkkaus
oli poliittinen, mutta Gbagbolla oli
kannatusta etelän kristittyjen ja
Quattaralla pohjoisen muslimiväestön keskuudessa. Kansainvälinen
yhteisö tunnusti vaalivoittajaksi
Alassane Ouattaran. Gbagbo otettiin
lopulta kiinni huhtikuussa 2011 ja
luovutettiin Haagiin kansainväliselle
tuomioistuimelle.

tenkin hyvässä käynnissä ja myös tuloksia
saadaan. On jo nähtävissä, että syrjintä ja
leimaaminen ovat vähentyneet. Ihmiset
käyvät myös yhä enemmän testeissä, mikä kertoo, että hiv otetaan vakavasti.

Raamatusta nousevan ihmisarvon asialla

Yhtyneiden Raamattuseurojen Laupias
Samarialainen -ohjelmaa on toteutettu
Norsunluurannikolla vuodesta 2008 läh-

tien yhteistyössä Suomen Pipliaseuran
kanssa. Jean Kouassi Koame kiittää suomalaisia työn tukijoita.
Kysymys on lähimmäisenrakkaudesta
ja kristityn vastuusta, luovuttamattomasta
ihmisarvosta ja sen palauttamisesta syrjityille – siitä, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen ja että jokainen ihminen on
yhtä arvokas.

Piplia
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Teksti: satu toukkari Kuvat: UBS

Näkymiä kaupungin
kaduille ja
maaseudun kujille
Kahden viime vuosikymmenen aikana kristittyjen määrä on kasvanut Kiinassa voimakkaasti. Yhtenä syynä on lisääntynyt uskonnonvapaus. Kiinan taloudellinen kasvu on nostanut ihmisten elintasoa erityisesti kaupungeissa, mutta ei ole vastannut
ihmisten henkiseen tyhjyyteen ja elämän merkityksen kyselyyn.

Monta reittiä kirkkoon

Nuoria tulee kaupunkeihin opiskelemaan ja töihin. Kaupungeissa kristinusko leviää erityisesti koulutettujen nuorten aikuisten
parissa. Nuoret löytävät tiensä kirkkoihin eri reittejä. Monet
nuoret opiskelevat tai ovat työssä ulkomailla jonkin aikaa. Ulkomaanjaksonsa aikana he tapaavat kristittyjä ja saattavat kääntyä itsekin kristityksi. Toiset taas hakevat kotimaahan paluun
jälkeen tietoa kristinuskosta ja kirkoista internetin välityksellä.
– Olin opiskelijavaihdossa Australiassa, jossa tutustuin kristittyihin opiskelijoihin. He auttoivat minua paljon ja kutsui8
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vat mukaan seurakuntaan. Tunsin, että minua rakastettiin.
Se kosketti ja oli minulle uutta. Palattuani Nanjingiin kuulin
joiltakin opiskelutovereiltani, että he kävivät kirkossa. Lähdin mukaan, halusin tietää, mistä kristinuskossa on kyse. Minut kastettiin viime jouluna. Nyt avustan yliopisto-opiskelijoiden raamattupiirin vetämisessä, 23-vuotias Philip kertoo.
– Monilla nuorilla on paljon vaikeuksia, sairauksia, työ- ja opiskelupaineita tai perhehuolia. Vaikeuksiensa keskellä he etsivät tukea kristinuskosta. Joillakin saattaa olla kristillinen perhetausta tai kristittyjä ystäviä, joiden tuella löytyy tie seurakunnan yhteyteen, seurakunnassaan aktiivisesti toimiva Zhang
Dan Dan sanoo.
– Itse tutustuin kristinuskoon opiskellessani Etelä-Koreassa.
Jotkut paikalliset ystäväni olivat kristittyjä. Kun palasin takaisin Kiinaan, aloin etsiä netin kautta tietoa kirkosta. Menin mu-

kaan erään seurakunnan toimintaan. Ajan
myötä halusin kääntyä kristityksi ja minut
kastettiin, Dan Dan jatkaa.
Dan Dan kertoo nuorten palvelevan monin tavoin seurakuntansa toiminnassa.
Hän itse toimii työnsä ohella vapaaehtoistyöntekijänä Nanjingin St. Paulin seurakunnassa. – Toimin ryhmässä, jossa tavoitamme kristinuskosta kiinnostuneita
nuoria. Seurakunnassa on paljon vapaaehtoistyötä nuorille. He voivat palvella eri
tehtävissä jumalanpalveluksissa, pyhäkoulun opettajana, vetää raamatturyhmiä tai
osallistua näytelmäryhmään.

Nanjingissa opiskellaan teologiaa

– Kiinalaisille kristityille Raamattu merkitsee keskeisintä osaa hengellisellä
matkalla. Maaseudulla, jossa seurakunnat kasvavat eniten, on paljon lukutaidottomia kristittyjä. Siksi ihmiset arvostavat pitkiä jumalanpalveluksia, joissa
sanaa luetaan ja opetetaan sen merkitystä arjessa. Nämä opetukselliset jumalanpalvelukset vahvistavat ihmisten
uskoa, eräs teologian opiskelija kertoo.
– Teologian opiskelu on auttanut minua
itseäni ymmärtämään Raamattua kokonaisvaltaisesti.
Opiskelijat kertovat, että maaseutuseurakuntien jäsenet ovat pääasiassa naisia.
Miehiä kirkoissa ei juuri näy, sillä miesten
vastuulla on elannon hankkiminen perheelle. Miehet ovat työssä pelloilla tai tehtaissa. Naiset puolestaan pitävät kodista
ja lapsista huolta sekä osallistuvat ahkerasti seurakunnan toimintaan.
– Naiset ottavat hengellisen tehtävänsä hyvin vakavasti. He rukoilevat paljon

– Tulkaa katsomaan, miten täynnä kirkot ovat
kaikkialla Kiinassa, Jiang Yu Chun kehotti
Suomen vierailullaan. – Meillä on rukoileva ja
Raamattuaan rakastava kirkko.

perheittensä puolesta. Rukous on kaiken
kaikkiaan keskeisellä sijalla seurakuntiemme toimintaa. Ei ole mitenkään kummallista kokoontua rukoilemaan ja tutkimaan
Raamattua jo kello viideltä aamulla. Tätä
tapahtuu niin maaseudulla kuin kaupungeissa, teologian opiskelija Chai Dan kertoo. Myös minun omassa kirkossani kokoontuu rukousryhmä joka aamu.

Maaseudulla kaivataan
koulutettuja työntekijöitä

– Synnyin kristittyyn perheeseen. Äitini
on maalaisseurakunnan johtaja. Opiskelen nyt veljeni kanssa Raamattukoulussa.
Toivon, että tulevaisuudessa voisin työskennellä maaseudun seurakunnassa. Maaseudulla on suuri tarve koulutetuista kirkon työntekijöistä. Kouluni loma-aikoina opetan kotikirkkoni lukutaitoryhmässä,
sanoo Yu Rong, 20-vuotias nainen Shaanxin maakunnan Raamattukoulusta.
Li Guangqiang, 26-vuotias mies johtaa
pientä kristittyjen ryhmää kotikylässään
Yunnanin maakunnassa. – Yi-heimomme
asuu syrjäisellä vuoristoalueella. Halvaannuin lapsena eikä vanhemmillani ollut varaa viedä minua lääkäriin. Muutama vuosi
sitten kyläämme tuli kaksi lähetystyöntekijää vuorten juurella olevasta seurakunnasta. He kertoivat meille kristinuskosta.
Myös minun puolestani rukoiltiin. Liikuntakykyni on elpynyt, sillä nykyisin pystyn
jo kävelemään. Olen saanut uuden elämän. Täällä vuorilla ei ole kirkkoa, mutta
meillä on pieni kokoontumispaikka. Haluan kertoa Jumalan hyvyydestä kaikille
kyläläisilleni.

Suomen Pipliaseura on työssä,
jossa mm.:
■■ Kehitetään raamattujulkaisuja tavoittavaan nuorisotyöhön.
■■ Huolehditaan Raamattujen
painamisesta ja jakelusta.
■■ Lahjoitetaan syrjäseutujen
papeille moottoripyöriä.
■■ Käännetään Raamattua
Kiinan vähemmistökielille.

– Valmistuin Yunnanin seminaarista vuonna 2005, ja palasin oman
miao-heimoni pariin, palvelemaan
saarnaajana. Asumme vuoristossa.
Kun menen tapaamaan seurakuntalaisiani tai viemään Raamattuja,
joudun matkustamaan pitkiä matkoja. Kyläläisemme ovat hyvin köyhiä. Kaikilla ei ole riittävästi edes
ruokaa. Kristittyjen nuortenryhmän
kanssa olemme aloittaneet erään
perunansukuisen kasvin viljelyn.
Toivon, että viljelyksemme onnistuvat ja löydämme tien ulos köyhyydestä. Toivon, että kaikilla olisi
tulevaisuudessa tarpeeksi ruokaa.
Rukoilemme Jumalalta johdatusta,
kertoo Wang Hai, miao-seurakunnan johtaja Yunnanista.
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Teksti: Martti Asikainen Kuvat: Suomen Pipliaseura

Raamattu on käytössäsi satoina digitaalisina teksteinä,
äänikirjoina ja ohjelmina.

Aina ajankohtainen

Raamattu
Kun nouset junaan, huomaat, että monella
on kannettava tietokone tai kevyt tabletti edessään. Samalle näytölle ilmestyvät
hetkessä kirjat, lehdet, elokuvat, internetsivustot ja sosiaalinen media, tv, radio ja
puhelin. Bittiavaruus on palveluksessasi.
Sinun ei enää tarvitse raahata mukanasi
kirjoja, sanakirjoja, paperilehtiä tai monia
eri laitteita. Voit myös itse valita ajankohdan, milloin mitäkin käytät. Kevyen laitteen
lisäksi reppuun tarvitsee pakata enää vain
kunnolliset kuulokkeet.
Myös Raamattu on nykyään käytössäsi
satoina eri digitaalisina teksteinä, äänikirjoina ja ohjelmina. Haasteeksi voi muodostua runsauden paljous. Tällä aukeamalla
esittelen pari itselleni tutuksi tullutta Pipliaseuran raamattusovellusta ja viittaan muihin tietämiini hyviin raamattulinkkeihin.

Piplia pikkuisille – digikirja lapsille

Vanhan walesilaisen talon kamarissa on
menossa parasta, mitä ukki voi toivoa. Tyttäreni kaksivuotias poika, Henri on niin
kiintynyt Piplia pikkuisille -digikirjaan, että äidin on turha houkutella häntä iltatoimiin ja nukkumaan. Lastenraamatun kertomukset pitää kuunnella uudelleen ja uudelleen, ja pieni sormi tökkäisee vilkkuvia
tähtiä näytöllä kertomusten edetessä.
Luomiskertomuksessa tähtien takaa ilmestyvät aurinko, kalat ja muut meren eläi10
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met, kuivalla maalla elävät eläimet, taivaalla lentävät linnut ja tietenkin viimeisenä
Aatami ja Eeva. Kosketuksesta Nooan arkin ikkunat ponnahtavat auki ja sieltä ilmestyy kaikenlaisia määkiviä ja möliseviä
eläimiä. Kertomuksen edetessä matkalle
syttyy uusia tähtiä. Vanhasta testamentista on otettu mukaan viisi kertomusta. Samalla tavalla esitetään myös Jeesuksen
elämä sekä hänen puheensa ja tekonsa
aina ylösnousemus- ja ilmestymiskertomukseen asti. Pipliaseuran julkaisema Piplia pikkuisille on ensimmäinen lapsille tarkoitettu vuorovaikutteinen lastenraamattu, jonka voi ladata AppStoresta iPadiin ja
iPhoneen.

GloPiplia avaa Raamatun maailman

– Tämä pitää kaikkien oppilaiden ladata iPadiin, lukion uskonnonopettaja esittää Pieksämäellä.
– Saako tämän suomeksi, kyselevät kirkon
työntekijät Tampereella.
– Älä puhu aina vain opettajista ja kirkon
työntekijöistä, tämähän pitää olla meillä kaikilla, työtoveri oikaisee.
Ehkä mielenkiintoisin uusi ohjelma jokaiselle Raamatusta kiinnostuneelle on GloBible,
joka julkaistaan suomenkielisenä GloPiplia
-nimellä vielä tämän vuoden aikana.
Yksi Raamatun lukijan suurista haasteista on, miten ylitän itseni ja kirjoitta-

misajan välisen kuilun. Keitä Raamatun
ajan ihmiset olivat, miten he elivät ja asuivat, mitkä asiat olivat heille elämässä tärkeitä ja polttavia?
GloBiblessa tämä tieto on koottu helposti käytettävään muotoon. Raamatun tapahtumapaikat näkyvät valokuvina tai rekonstruoituina kuvina, joista keskeisiä voi
pyörittää ruudulla 360˚. Voin virtuaalisesti vierailla Jerusalemin temppelissä tai raamatunaikaisessa kylässä, piipahtaa kylän
rakennuksissa sisällä ja käydä katsomassa
synagogaa tai puusepän verstasta.
Tekstiä lukiessani taustalle muodostuu koko ajan Raamatun aikaan liittyvää havaintoaineistoa, joka ennen piti etsiä monista
erillisistä kirjoista. Yhdellä klikkauksella
voi avata kartan tai aikakartan, joka liittyy
juuri tekstissä kerrottuun aikaan.
Keskeisistä teemoista löytyy myös lyhyet opetusvideot ja artikkelit. Pääsen myös
seuraamaan, miten eri aikakauden taiteilijat ovat ymmärtäneet ja kuvanneet juuri
lukemani kertomuksen.
Hakukone on lukijan tai varsinkin seurakunnan työntekijän apuväline. Kaikkeen
aineistoon pääsen myös suoraan hyvin ohjatun kuuden eri ”linssin” (suodattimen)
kautta. Lisäksi voin hyödyntää omaan rytmiini sopivaa raamatunlukuohjelmaa.
GloBiblen englanninkielinen kevytversio osoitteessa www.globible.com on il-

GloBiblen käyttöliittymä avaa lukuisia lähestymistapoja Raamatun maailmaan. Voit seurata aikajanaa
tai teemaa, astua sisään 360˚ -kuvaan, saada esiin
haluamasi kartat, videot ja kuvat tai rakentaa oman
elämyksellisen lukusuunnitelman.

"Vierailen virtuaalisesti Jerusalemin temppelissä ja raamatunaikaisessa kylässä. Piipahdan kylän rakennuksissa sisällä ja käyn katsomassa synagogaa sekä puusepän verstasta."
mainen. Järeä versio on maksullinen. Tuleva suomenkielinen versio tulee laajuudeltaan asettumaan kevyen ja laajimman
väliin.

Raamattu eri kielillä

Nykyisin kysytään yhä useammin erikielisiä Raamattuja. Pääkaupunkiseudulla saatetaan jo yhdessä kaupunginosassa puhua yli sataa kieltä. Maahanmuuttajatyö
asettaa melkoisia haasteita eri seurakunnille. Raamattutarjonnan osalta asia on
onneksi internetin avulla järjestyksessä.
Osoitteesta www.youversion.com Raamatun voi hakea sadoilla eri kielillä ja lukuisilla kielillä myös osoitteesta www.bibles.org. Molemmat palvelut ovat ilmaisia.
Suomeksi Raamattu löytyy esim. osoitteista www.evl.fi/raamattu sekä www.youversion.com/fi. Jälkimmäisessä Raamatun
voi ladata omaan matkapuhelimeen tai
tablettiin. Sieltä löytyvät myös suomenkieliset eri käännökset.
Äänitetty Raamattu on usein toivotumpi kuin kirja tai näyttöpäätteeltä luettava
teksti. Tätä juttua kirjoitettaessa äänitetty Uusi testamentti tai koko Raamattu on
ladattavissa ilmaiseksi 737 kielellä sivulta
www.faithcomesbyhearing.com. Lataa itsellesi ja kerro naapurissasi asuvalle maahanmuuttajalle.
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Teksti: suomen pipliaseura

Maailman käännetyin kirja
Raamattu on yhä edelleen maailman käännetyin kirja. Vuoden 2012 loppuun
mennessä vähintään yksi kokonainen raamatunkirja oli käännetty 2 544
kielelle, kertoo Yhtyneiden Raamattuseurojen tuorein kielitilasto kesäkuulta
2013. Käännöstyön standardit takaavat laadun.
Maailman kielten lukumääräksi arvioidaan 6 000–7 000 kieltä. Tällä hetkellä Uusi tai
Vanha testamentti on saatavissa 1 249 ja koko Raamattu 485 kielellä. Koko Raamatun
kääntäminen vie keskimäärin 12 vuotta mutta usein aikaa kuluu jopa 15–20 vuotta.
– Hyvä raamatunkäännös pysyy uskollisena heprean- ja kreikankielisille alkuteksteille,
on kielellisesti korkeatasoinen ja ottaa huomioon antropologisen ja kulttuurisen kontekstin, sanoo Suomen Pipliaseuran käännöstyön johtaja Seppo Sipilä.
Suomensukuisia kieliä tukevassa Raamattu Suomen Suvulle -hankkeessa
julkaistiin vuonna 2012 Psalmien kirja vepsäksi, Joonan kirja livviksi
ja Johanneksen evankeliumi mansiksi.
Pipliaseurojen asiantuntijoiden kehittämät laatukriteerit ja metodit määrittävät maailmanlaajuisesti kaikkea raamatunkäännöstyötä, ja näillä on ollut vaikutuksensa myös yleisiin käännöstyön periaatteisiin. Käännöshankkeissa Raamattua kääntävät ihmiset, jotka
puhuvat kieltä äidinkielenään. Yhtyneet Raamattuseurat kouluttavat
heidät ja tarjoavat käännöskonsulttien palvelun käännöstiimeille.
Raamatun kääntäminen ei palvele vain kristittyjä, vaan kokonaisia kansanryhmiä. Usein Raamattu on ensimmäinen kirja, joka käännetään pienelle vähemmistökielelle. Joissain tapauksissa jollain kielellä ei ole kirjoitusasua tai kirjakieltä ennen raamatunkäännöstyön aloittamista.

1 000 päivää, 100 uutta käännöstä

Yhtyneillä Raamattuseuroilla on loppuvuodesta 2012 käynnistynyt hanke, jossa seuraavan 1 000 päivän eli noin kolmen vuoden aikana pipliaseurojen kääntäjät saavat valmiiksi 100 uutta käännöstä. Näistä 45 kielen raamatunkäännös on ensimmäinen laatuaan, 29 kielellä ilmestyy kokonaan uusi raamatunkäännös ja 26 kielellä julkaistaan aiemman version uudistettu käännös.
Sata eri kielillä julkaistavaa raamatunkäännöstä tavoittavat yhteensä yli 500 miljoonaa
ihmistä. Käännöksillä on valtava hengellinen merkitys niin yksittäisille kristityille, kirkoille kuin kokonaisille kansanryhmillekin.
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Teksti: Anne Haverinen

Vuositeemamateriaali tuo maailman lähelle
Tänä vuonna esillä on ollut Malawi, jonka aineisto on edelleen ajankohtaista. Ensi vuonna
katse kääntyy Kambodžaan ja Vietnamiin.

Kuluvana vuonna seurakunnat voivat
esitellä Malawissa tehtävää työtä erilaisissa lähetystilaisuuksissa. Elossa!
-materiaali on ladattavissa osoitteessa www.piplia.fi/fi/seurakunnille/elossa tai sen voi tilata puhelimitse
010 838 6500. Toimituksesta
perimme 10 € käsittelymaksun.

Vuoden 2014 teemana
Kambodža ja Vietnam

Teemamateriaalin tuottamiseksi
Pipliaseuran työntekijät lähtevät kuluvana syksynä aineistonkeruumatkalle Kaakkois-Aasiaan. Matkalla he tapaavat yhteistyökumppaneitamme
Kambodžan Pipliaseurassa, joka vastaa myös Vietnamin raamattutyöstä.
Vuositeeman materiaalipaketti koostuu matkalla tehdyistä haastatteluista, kuvista ja videoista. Se avaa ikkunan kahden, keskenään hyvin erilaisen

ko
u

maan raamatunkäännös- ja lukutaitotyöhön sekä kristittyjen elämään. Materiaalipaketti lähetetään tuttuun tapaan seurakuntiin alkuvuodesta ja on
ladattavissa myös Pipliaseuran nettisivuilta tai tilattavissa puhelimitse
helmikuusta alkaen.

-

Lomwet ovat saaneet omakielisen
Uuden testamentin ja iloitsevat siitä.
Pipliaseuran ja seurakuntien yhteistyössä tekemä hiv-työ muuttaa asenteita tartunnan saaneita kohtaan. Tavoitteena on myös vähentää hivin leviämistä kertomalla erityisesti nuorille
oikeaa tietoa tartuntavoista.

Arun Sok Nhep toimii Kambodžan,
Vietnamin ja Laosin raamattutyön
johtajana. – Ensimmäistä kertaa
todistamme samanlaista kirkon
kasvua Kambodžassa ja Vietnamissa kuin mitä Kiinassa on tapahtunut jo
vuosien ajan. Kirkot täyttyvät ihmisistä. Tarvitsemme Raamattuja ja kristillistä opetusta seurakuntalaisille, joista
suurin osa on nuoria.
Kaakkois-Aasiassa sijaitseva
Kambodža on Pol Potin hirmuvallan
aikaisesta kansanmurhasta, sisällissodasta ja vuosikymmenien levottomuuksista pikkuhiljaa toipuva maa.
Kristityt elävät maassa vähemmistönä.
Naapurimaassa Vietnamissa on kristittyjä vajaat 10 % ja suurin osa heistä
kuuluu etnisiin vähemmistöihin. Raamattutyötä tehdään, jotta heillä olisi
mahdollisuus lukea ja opiskella Raamattua omalla äidinkielellään.

usta
t
lu
Tarjoamme vuositeemamateriaalista koulutusta
helmikuusta alkaen.
Helsingissä koulutustilaisuus
on 7.2.2014.
Tarkempia tietoja kevään
koulutuksista löydät internetsivuiltamme.

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä koulutustilaisuus oman seurakuntasi,
useamman seurakunnan, rovastikunnan
tai vaikka koko hiippakunnan lähetyssihteereille ja -teologeille!
Lisätietoja:
Sidosryhmäkoordinaattori
Anne Haverinen
anne.haverinen@piplia.fi tai
puh. 010 838 6531
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Teksti: Martti aSIkainen kuva: Ingram

Gal .5: 1-6.
"Vapauteen Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujina älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. Minä,
Paavali, sanon teille: jos annatte ympärileikata itsenne, teille ei ole Kristuksesta mitään hyötyä. — Kristuksessa
Jeesuksessa on yhdentekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ei. Ainoa tärkeä on rakkautena vaikuttava usko.

V

apaus ja orjuus ovat vahvoja käsitteitä. Niillä kuvataan
kokonaisten kansojen ja yhteiskuntien tilaa ja kohtaloita. Niillä kuvataan myös jokaisen henkilökohtaisia kokemuksia ja kaipausta. Mitä erilaisimmat asiat voivat orjuuttaa ja
pitää otteessaan. Kaipaat vapautta. Miten siihen voisi päästä?
Vapaus ei ole vain vapautumista jostakin vaan se on myös vapautumista johonkin. Nämä molemmat vapauden puolet näyttävät olevan myös Paavalilla mielessä.
Kristinuskon ydinsanoma on siinä, että ihminen ei voi vapaut
taa itse itseään. Hän ei voi vapautua omin voimin – ei millään
tahdon voimalla – synnin, lain ja kuoleman otteesta. Tarvitset
Vapahtajan. Vapauteen Kristus meidät vapautti. Mitkä ovat ne
asiat, jotka ovat orjuuttaneet tai edelleen orjuuttavat sinua?
Pysähdy hetkeksi ja anna niiden palautua mieleesi. Ne voivat
olla pieniä asioita tai suorastaan elämän ja kuoleman kokoisia
asioita. Pysähdy, ota aikaa ja puhu niistä Vapauttajalle, Kristukselle. Kuuntele, mitä hän vastaa sinulle.

14
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Elämässä voi tapahtua suuria asioita. Puhuessaan kristityn
vapaudesta Paavali uskoi suuriin muutoksiin. Hän sanoutui irti
oman kansansa vuosituhantisesta perinteestä, ympärileikkauksesta. Hän näyttää asettuvan vastustamaan Jeesuksen veljeä
Jaakobia ja ainakin osasta Jerusalemin vaikutusvaltaisista kristityistä. Ei olla varmoja, voittiko hän galatalaiset pakanakristityt
puolelleen, mutta hän voitti enemmän – kristinuskon pakanoille.
Kirkossa on uskallettava uskoa, uskallettava ottaa vastaan
vapaus ja astua uuteen aikaan. Kaikki eivät siitä pidä. Myös yksityisinä henkilöinä saat uskoa samoin. Lopputulosta et näe heti,
mutta muutos voi olla suurempi kuin jaksoit uskoa.
Kristuksessa Jeesuksessa moni ihmisen järkähtämättömänä ja
muuttumattomana pitämä asia muuttuukin yhdentekeväksi.
Vapaus ei ole yhdentekevä. Mihin sinä haluat käyttää vapauttasi?
Vapautesi on vapautta johonkin. Mihin palveluun tai tehtävään
haluat käyttää vapautettua elämääsi? Kuuntele vielä, mihin
Vapahtaja sinua kutsuu.

suomen pipliaseura

ma—pe 9—16
PL 54 | Maistraatinportti 2 A | 00241 HELSINKI
puh. 010 838 6500 | info@piplia.fi

Raamattumyynti

Etelä-Karjalan Pipliaseura
Kolikkoinmäentie 37
54410 Ylämaa
0500 482 597, siht. Jarmo Piispanen

Mikkelin Pipliaseura
Mikkelin seurakuntakeskus,
PL 21, 50101 Mikkeli
0400 143 451, pj. Tuulia Ikonen

Oulun Pipliaseura
Välikyläntie 92, 90940 Jääli
siht. Merja Pyykkönen
044 345 7551
Etelä-Pohjanmaan Pipliaseura
merja.pyykkonen(at)evl.fi
Pj. Tapio Hirvilammi, Nurmo
040 594 3854
Pirkanmaan Pipliaseura
tapio.hirvilammi(at)evl.fi
Koulukatu 5 A 16, 33200 Tampere
Helsingin Pipliaseura
Viklakuja 3 F, 00200 Helsinki
Pj. Kari Kallio kari.kallio(at)elisanet.fi
Keski-Suomen Pipliaseura
Vaajakosken kirkko, Kirkkotie 11,
40800 Vaajakoski
pj. Hannu Huttunen
hannu.s.huttunen(at)evl.fi
Kuopion Pipliaseura
Rastaantie 44, 70340 Kuopio,
(017) 2614 286, siht. Kirsti Tervo
Kymenlaakson Pipliaseura
pj. Esa Metsälä, Hamina
esametsala(at)hotmail.com
Lapin Pipliaseura
Valtakatu 37 A 8, 96200 Rovaniemi
040 535 2285, pj. Ilmo Pulkamo

pj. Sami Uusi-Rauva, 0400 445 987
sami.uusi-rauva(at)live.com
Pohjanmaan Pipliaseura
Kirkkotie 11, 67700 Kokkola
(06) 8312 358, pj. Mikko Himanka

Hallitus

Etelä-Hämeen Pipliaseura
Kiikkulank. 5 A 3, 15950 Lahti
0400 841877, siht. Raija Heikkurinen

HENKILÖKUNTA

Alueelliset pipliaseurat

myynnin puhelinpalvelu ma—pe 9—16
puh. 010 838 6520 | myynti@piplia.fi

Pohjois-Karjalan Pipliaseura
Rantakylän kirkko, Rantakyläntie 2,
PL 504, 80161 Joensuu
(013) 263 5510 , pj. Anna Holopainen
Satakunnan Pipliaseura
Sampaanalantie 15, 26820 Rauma
040 531 4827, pj. Aarno Niemi
satakunnan.pipliaseura(at)gmail.com
Varsinais-Suomen Pipliaseura
Martinkatu 7 F 5, 20810 Turku
pj. Jari Laaksonen

Pekka Särkiö (pj), Taina Karhu, Keuruu (SVKN),
Minna Koistinen, Joutseno (ev.lut.), Jarmo Kuosa,
Vihti (ev.lut.), Anna-Maija Pahkala, Alavieska
(ev.lut.), Marco Pasinato, Helsinki (kat.), Timo
Mäkirinta, Jyväskylä (ort.), Jaana Rantala, Turku,
(ev.lut.), Olli Saunanoja, Espoo (ev.lut.),
Sami Uusi-Rauva, Tampere (ev.lut.)

Markku Kotila, pääsihteeri 010 838 6512
Martti Asikainen, apulaispääsihteeri 010 838 6530
Anne Haverinen, sidosryhmäkoordinaattori 010 838 6531
Satu Toukkari, varainhankinnan koordinaattori 010 838 6534
Laura Leipakka, projektisuunnittelija 010 838 6532
Kati Kajander, varainhankinnan assistentti 010 838 6517
Eeva Vuorinen, talousjohtaja 010 838 6513
Satu Rissanen, kirjanpitäjä 010 838 6516
Leena Koski, myyntipäällikkö 010 838 6521
Satu Peltosaari, yhteyspäällikkö 010 838 6523
Anu Tuomainen, visuaalinen suunnittelija 010 838 6525
Tuija Numminen, toimistosihteeri 010 838 6522
Matleena Järviö, ohjelmakoordinaattori 010 838 6515
Leena Koivisto, kumppanuuskoordinaattori 010 838 6518
Seppo Sipilä, käännöstyön johtaja 010 838 6514
Terhi Huovari, kehittämispäällikkö 010 838 6536
etunimi.sukunimi(at)piplia.fi
esite- ja ilmaismateriaali info(at)piplia.fi

 tilauskortti

Katso tarkemmat yhteystiedot: www. piplia.fi > Meistä > Alueseurat

q

Haluan Piplia-lehden ilmaiseksi (4 nroa / vuosi)

q

Haluan liittyä raamattutyön kuukausilahjoittajaksi ______ € / kk
q suoraveloituksella q omalla viitteellä

q Haluan esitteitä raamattutyöstä (n. 6 kpl / vuosi)
q

Haluan liittyä kannattajajäseneksi (30 € / v)

q

Olen muuttanut / osoitteessani on virhe

Pipliaseura maksaa postimaksun

Nimi ...........................................................................................................................................................
Lähiosoite vanha ............................................................ uusi...............................................................
Postinro ja –toimipaikka ........................................................................................................................
Päiväys ja allekirjoitus
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Suomen Pipliaseura ry
Tunnus 5005 291
00003 Vastauslähetys

www.piplia.fi ■

Löydä piplian
uutuudet 			
JOULUKORTTI 2013

Kolmiosaisessa kortissa on jouluevankeliumi ja Tina Ekmanin
tyylikkäästi kuvittama ”Pyhä perhe”. Hintaan sisältyy kirjekuori.
■ 2 € / kpl ( 1,90 € / Yli 100 kpl). Tilaa ajoissa!

MISTÄ LÖYDÄT? PIPLIA

Hauskat piirrokset ovat täynnä
jännittäviä yksityiskohtia, löydätkö ne?
Isokokoisessa kirjassa on pahviset sivut.
Soveltuu 2—7 –vuotiaille. ■ 14,90 € / kpl

SOINNUTETUT
TASKUVIRSIKIRJAT

Kaikki virret ovat soinnutettuina omilla
sivuillaan. Mukana katekismus.
Neljä kansivaihtoehtoa.
Tutustu keskikokoisiin ja nahkakantisiin
virsikirjoihin www.pipliakauppa.fi.

■ 12,90 € / kpl

minimitilaus 5 kpl

Joulukortti 2013

■

2

Mistä löydät? Piplia
Taskuvirsikirja

■

		

€

kpl

■

14,90 € kpl

12,90 €

 Vihreät niityt, kpl

ruotsinkielinen, kpl

Hyvyyden voima, kpl

Sininen nahkajäljitelmä, kpl

Tumma lila, kpl

uusi farkku-
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raamattu!

Pipliaseura maksaa postimaksun.
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Suomen Pipliaseura ry
Tunnus 5005 291
00003 Vastauslähetys
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Postitoimipaikka
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Puh.

Tuotteiden postikulut lisätään hintaan.

