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pääkirjoitus

MARKKU KOTILA

H

istorian kirjoista pölläyteltiin kunnolla pöly
Apostolien teossa on kertomus Filippoksen
ja etiopialaisen hoviherran kohtaamisesta
(Apt 8: 26–39). Hoviherra oli ottanut matkalukemisekseen Jesajan kirjan. On oletettavaa, että mies luki
hepreankielisen Vanhan Testamentin kreikankielistä
käännöstä Septuagintaa.
Kun Filippos näki miehen lukevan Raamattua, hän
sanoi: "Sinä kyllä luet, mutta mahdatko ymmärtää?"
Mies vastasi: "Kuinka ymmärtäisin, kun kukaan ei
minua neuvo."
Etiopialaisen hoviherran lukema teksti oli kirjoitettu
kielellä, jota hän ymmärsi toisena tai kolmantena kielenään. Tekstissä oli ilmaisuja, joiden merkitystä hän ei
oikein ymmärtänyt. Filippoksen kysymys osui naulan
kantaan: "Sinä kyllä luet, mutta mahdatko ymmärtää?"

– Raamattu kansan omalle
kielelle, oli Lutherin johtoajatuksia
500 vuotta sitten.
Mutta millainen olisi mobiilikansan
Raamattu?

Huhtikuussa julkaistava Markuksen evankeliumin
uudenlainen käännös DigiMarkus vastaa juuri tähän
haasteeseen. Lukijalle tarjotaan Markuksen kertomus
kielellä, joka vastaa parikymppisten kielentajua. Käännökseen on liitetty tekstiä taustoittavia lyhyitä
selityksiä. Käännöstä on helppo lukea vaikka kännykällä bussissa tai junassa. Tätä etiopialainen hoviherrakin olisi tarvinnut.

♥

LAHJOITUSTILI
DANSKE BANK
FI 58 8000 1800 0557 83
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TEKSTI: TERHI HUOVARI

DigiMarkus julkaistaan
Agricola-viikolla
Tällaista ei tapahdu usein. Edessämme
on Markuksen evankeliumin juuri valmistunut suomenkielinen käännös. Uunituoreen tekstin ympärillä ei myöskään tuoksu painomuste, missään vaiheessa, sillä
DigiMarkus käännetään alkukielestä suoraan digimuotoon.
Raamattu tai sen osa on nykyään saatavilla digitaalisesti noin tuhannella kielellä. Näissä lähtökohta on kuitenkin toinen,
sillä käännökset on ensin painettu ja viety
sellaisenaan digitaaliseen jakeluun.
Uudesta DigiMarkuksen suomennoksesta tehdään myös äänite, samalla kun palvelualustaa koodataan. Valmista on huhtikuun alussa Agricola-viikolla, jolloin kokonaisuus julkaistaan osoitteessa
digimarkus.fi.
DigiMarkuksen tekstiin linkittyy myös
runsaasti taustamateriaalia. Käyttäjille
palvelu on ilmainen.

Mobiilikansan käyttöön

DigiMarkus on Reformaation merkkivuoden hanke, jota rahoittaa Kirkkohallitus.
Projektin koordinoijana ja DigiMarkuksen
julkaisijana toimii Suomen Pipliaseura.

KUVA: I STOCK
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Reformaation ytimessä 1500-luvulla oli
saada Raamattu kansan käsiin, sen omalle
kielelle. Pipliaseurat ovat luonnostaan viidensadan vuoden takaisen reformaation
ja samalla ekumeenisen työnsä ytimessä. Merkkivuosista riippumatta Pipliaseuran tehtävänä on tuoda sanaa ihmisten
ulottuville kielellä, jota he ymmärtävät, ja
muodossa, joka on heille sopivin.

Älyttömän hyvä käännös!, – Teemu Laajasalo, DigiMarkuksen äänityksissä

Outoa maalaissanastoa

Heti alkuun hankkeen ohjausryhmä joutui taustatutkimusten äärellä toteamaan,
että nuoret ovat irronneet melko kauas
perinteisestä maatalouskulttuurista ja
sen sanastosta. Jotkin vielä edellisissä
raamatunkäännöksissä esiintyneet sanat,
kuten vakka, olivatkin nyt nuorille hepreaa.
Täytyi siis löytää ratkaisuja, miten kaksituhatta vuotta vanhan viljely- ja paimentolaiskulttuurin merkityksiä parhaiten
käännettäisiin. Toinen alue oli tietenkin
uskonnollinen sanasto: miten sitä tulisi
kääntää ja mahdollisesti selittää.

– Käännöstyö on ollut inspiroivaa, sanoo
Uuden testamentin kreikan dosentti
Niko Huttunen. – Hankkeen eräänlaisesta epävirallisesta luonteesta johtuen käännöksessä on voinut myös kokeilla
hiukan epäsovinnaisempia tapoja. Yllättävää on se, miten olemme sosiaalistuneet tiettyihin sanoihin ja miten vaikeaa
on löytää tyydyttäviä vastineita.
– Susanna ja Mikko tekivät upean esityön, kiittää Hanna Lappalainen, suomen kielen professori. – Työ on ollut äärimmäisen mielenkiintoista. Ryhmän jäsenten erilaiset taustat ovat olleet suuri
rikkaus. Olen ollut aiemminkin mukana
raamatunkäännöstyössä, ja jo siltä pohjalta osasin odottaa, että käännösratkaisut herättävät vahvoja tunteita. Mielestäni olemme voineet keskustella erilaisista näkemyksistä kuitenkin rakentavassa
hengessä, sanoo Lappalainen.
Myös Huttunen kuvaa ryhmää heterogeeniseksi, jossa oli kuitenkin mukava
tutustua uusiin ihmisiin. – Ryhmä on oikeastaan vain tuonut näkyviin sen, miten eri tavoin Raamatun kieleen suhtaudutaan.

kuinka paljon yhteistä meillä kuitenkin on.
– Mielestäni pääsimme yhdessä hyvään
lopputulokseen. Tämä on ollut hieno projekti, tiivistää Lappalainen ryhmän tuntoja.
Tuore ulkopuolinen kommenttikin saatiin
jo. – Älyttömän hyvä käännös!, luonnehti
kirkkoherra ja lukija Teemu Laajasalo
DigiMarkuksen äänityksissä.

Uusin ja vanhin samassa

DigiMarkuksen yhteydessä julkaistaan
myös Agricolan Uusi testamentti vuodelta 1548, editoituna ensi kertaa helposti luettavaan muotoon, nykyistä kirjoitusjärjestelmäämme noudattaen. Muokkaustyön on tehnyt professori emerita Kaisa
Häkkinen.
Samassa palvelussa on siten luettavana
suomen uusin (2017) ja vanhin raamatunkäännös (1548). Lisäksi saatavilla on vuoden 1992 ja 1933/38 koko Raamatut. Eri
käännöstekstejä voi myös tarkastella rinnakkain.

AAT IO
RM

P

DigiMarkuksen yhteydessä julkaistaan
katsaus, jossa avataan käännöstyön periaatteita ja käännöksen herättämiä kysymyksiä. Itse tekstistä voi myös huomata, että uusi käännös on paikoin pidempi kuin aiemmat. Tämä johtuu siitä, että
tekstiä on käännetty niin, että merkitykset avautuisivat tekstiyhteydessä. Kaikkinensa tavoitteena on ollut selkeä mutta
rikas suomen kieli, jota on helppo lukea
kännykän näytöltä.

Merkittävä rooli on ollut myös seitsemänhenkisellä ekumeenisella ohjausryhmällä, joka on koko työn ajan linjannut
suuntia ja antanut palautetta käännöksestä.

R EFO

DigiMarkuksessa kääntämisen johtotähtenä on ollut nykyisten parikymppisten
kielentaju. Ja samalla nykykansan tavoittava jakelumuoto: kännykkä. Näistä asetelmista syntyi käännös muinaiskreikasta
suoraan mobiilikansan käsiin.

Inspiroitunut, ekumeeninen 		
ohjausryhmä

Varsinaisen käännöstyön tekivät eksegeetti, TT Susanna Asikainen ja suomen
kielen asiantuntija, FT Mikko Virtanen
ohjaajanaan Suomen Pipliaseuran käännöstyön asiantuntija, TT Seppo Sipilä.

LI A
IP

Samaa kokemusta vahvistaa Suomen vapaakristillisiä edustava Marko Jauhiainen: – Alussa yllätyin lähinnä siitä, kuinka
paljon projektissa mukana olevien henkilöiden erilaiset kirkkokunnalliset kuplat
ja kontekstit poikkeavat toisistaan. Jatkossa koin positiivisena yllätyksenä sen,
PIPLIA
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TEKSTI: TERHI HUOVARI KUVAT: SUOMEN PIPLIASEURA

”Kun koulu alkoi, minulle naurettiin. – Olet jo aikuinen, sinulla on
l apsia ja olet vaimo. Miksi käyt koulua? – Koska se on sydämelläni.
 Minä menen kouluun ja jonain päivänä autan teitä, kertoo
Elisabeth Pere, maasaikylän lukutaito-oppilas Keniasta.

Uusi lukutaito-ohjelma
alkaa Itä-Afrikassa
Maa allamme pöllyää kuivuudesta, tänä syksynä sadetta on odotettu turhaan. Vuohet
näykkivät pieniä ruohotupsuja, lehmät eivät
menesty täällä ollenkaan. Asumuksia näkyy
siellä täällä, ja keskellä on rakennus, jonka katolla näkyy risti. Siellä pidetään oppi
tunnit.
Olemme tulleet vierailemaan Kenian maasaiden lukutaitoluokkiin Narokin ja Kajiadon maakuntiin. Toinen kohteemme on Luoteis-Kenian Turkana-järven seutu, jossa heimo elää karuissa oloissa paimentolaisina.

Maasai- ja turkanavähemmistöille on jo
käännetty Raamattu niiden omalle kielelle. Ongelma kuitenkin on, että suuri
osa ei osaa lukea sitä. Eikä mitään muutakaan. – Turkana-heimon ihmisistä   90 %
on lukutaidottomia, kertoo Kenian Piplia
seuran ohjelmajohtaja Thomas Tharao.
– Maasaista puolet osaa lukea.

Lukutaito 20 000 naiselle

Pipliaseurat tekevät raamatunkäännöstyötä, mutta rinnalla nousee lukutaitotyön merkitys. Suomen Pipliaseura on

vuoden 2017 alusta käynnistänyt monivuotisen lukutaito-ohjelman Itä-Afrikassa. Tavoitteena on opettaa 20 000
aikuista naista lukemaan omalla kielellään. Työ ulottuu 16 vähemmistökielelle
Keniassa, Etiopiassa, Malawissa ja Tansaniassa.
Työtä rahoitetaan Yhtyneiden Raamattuseurojen turvin. Kullekin maalle nimetään lukutaitotyön konsultti, ja työtä koordinoivat paikalliset pipliaseurat.
Yhteistyössä SIL International Afrikan

Agricolan päivää vietetään 9.4. Virittäydy maistuvasti!
Pipliaseura on liikkeellä lukutaidon puolesta vuosittain Agricolan päivän aikaan –
ja nyt reformaatiovuonna siihen on erityisesti aihetta. 500 vuotta sitten Martti
Luther esitti radikaalisti, että kansan tulisi voida lukea Raamattua omalla kielellään.
Turussa ahersi myös Lutherin oppilas, Mikael Agricola, joka työtovereineen käänsi
Uuden testamentin suomeksi ja loi suomen kirjakielen.
Jo ennen Uuden testamentin julkaisemista Agricola laati ensimmäisen suomenkielisen aapisen, Abckirian. Myös nykyistä raamatunkäännöstyötä edeltää usein
kirjakielen luominen ja lukutaitomateriaalien kehittäminen. Nykyiset pipliaseurat
tekevät maailmanlaajuisesti samankaltaista työtä kuin Agricola aikoinaan Suomessa.
Agricolan päivän tienoolla on tullut tavaksi syödä Agricola-leivoksia.
Leivokset muistuttavat meitä kansainvälisen lukutaitotyön merkityksestä.
Joko olet maistanut? Leivoksia voi leipoa itse tai nauttia kahviloissa. Katso
resepti ja lisätietoa: piplia.fi tai agricola.fi. Liity samalla Agricolatukirenkaaseen!
6
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Jane Nkukuu lukee luokan edessä omalla kielellään. Hän on opiskellut vuoden verran.

alueen kanssa kehitetään oppimateriaaleja ja koulutetaan opettajia.

”Selviän arjessa omin avuin

Maasaikylän lukutaitoluokka kokoontuu
kirkolla kahdesti viikossa. Luokan naisista huokuu into ja päättäväisyys. Suuri
motivaation lähde on toivo paremmasta arjesta. – Haluan oppia enemmän ja
enemmän. Asenteeni on mennä eteenpäin, sanoo Elisabeth Pere.
– Unelmoin omasta yrityksestä. Haluaisin
ansaita omaa rahaa, sanoo Jane Nkukuu.
Naisille lukutaito merkitsee itsenäisyyttä. – Enää minua ei huijata!, summaa lukemaan ja laskemaan opetteleva Joyce
Surum, joka myy peltotilkkunsa tuotteita torilla.
Lukutaitoluokissa opiskellaan myös
maatalouteen ja terveyteen liittyviä
asioita. Vaikka muut olisivat pitäneet
lukutaito-opiskelua ajan tuhlaamisena,
vastustus on sulanut, kun he ovat nähneet vaikutukset. Naisten opiskelusta hyötyy koko perhe ja kylä. – Pystyn
asioimaan mobiilipankissakin!

Lisää jatkuvuutta

– Joskus luokka on täytynyt lopettaa
rahanpuutteen vuoksi, esimerkiksi kaksivuotiseksi tarkoitettu opetus jää yh-

Uusi ohjelma alkaa heti kouluttaa lisää
opettajia niille alueille, joilla kouluja on.
Samalla on suuri tarve oppimateriaaleille.
– Etsimme myös hyviä kumppaneita, kirkkoja ja paikallishallintoa, jotta opetus voi
olla jatkuvaa. Teemme hyvää yhteistyötä
myös valtion kanssa. Oppilaat osallistuvat
valtion kokeisiin. Tämä motivoi, sillä todistuksella voi saada valtiolta työpaikan.

Parempi tulevaisuus

Thomas Tharao on toiveikas lukutaitotyön
suhteen.

teen vuoteen, Tharao kuvaa Kenian Pipliaseuran vaikeuksia. – Myös oppimateriaaleista ja pätevistä opettajista on pulaa.
Opettajille maksetaan vain vähän ja he
ovat usein vapaaehtoisia. Kun he saavat
muuta työtä, he jättävät opetuksen. Tämä on suuri ongelma.

– On aivan mahdollista, että lukutaidottomuuden ongelma voidaan poistaa yhden
sukupolven kuluessa, koska koulutetut ihmiset, etenkin naiset ohjaavat lapsensa
kouluun, sanoo Tharao. – Haluan lapsilleni paremman tulevaisuuden, sanoo myös
Jane Nkukuu, kun hän kuvailee haaveitaan ja syitä omaan opiskeluunsa.
Lukutaitoinen voi myös lukea omankielistä Raamattua itse. Myös se pastori, jonka
ennen täytyi kiertää lähikirkoissa kuuntelemassa toisten pappien saarnoja, jotta
voisi korvakuulolta saarnata omassa kotikirkossaan.

PIPLIA
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TEKSTI:
TEKSTI:SATU
MARTTI
TOUKKARI
ASIKAINEN
KUVAT:
JA SATU
SUOMEN
TOUKKARI
PIPLIASEURA
KUVAT: MARTTI ASIKAINEN JA KATRI SAARELA

Martha Kanyemba toimii syrjäisen Onakazizin maaseutuseurakunnan pappina
Pohjois-Namibiassa. Pian Marthalla on edessä iso elämänmuutos. Hän aloittaa 		
työn yhtenä kolmesta ndongankielisen Raamatun kääntäjistä.

Kyläpastorista raamatunkääntäjäksi
Uusi tehtävä merkitsee myös muuttoa
maalta kaupunkiin. Raamatunkääntäjänä
Martha pääsee osaksi seitsemän hengen
työryhmää. Neljä ihmistä keskittyy kwanjamankieliseen käännöstyöhön ja kolme
kääntäjää uurastaa ndongankielisen Raamatun parissa.
Onakazizin kyläseurakunnassa Martha palvelee ainoana pappina 6000 seurakuntalaistaan. Kuivalla, harvaan asutulla alueella Pohjois-Namibiassa viljellään hirssiä, marula-hedelmää, papuja ja maapähkinöitä.
Marthan vierailut seurakuntalaisten luona taittuvat jalan, sillä pehmeillä hiekkaisilla teillä edes polkupyörästä ei ole apua.
8
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– Meitä työntekijöitä on minun lisäkseni
kirkon siivooja ja seurakunnan sihteeri.
Kun vierailen esimerkiksi sopimassa hautajaisista jonkun perheen luona, se tietää
minulle jopa 10 kilometrin kävelyä suuntaansa.
– Maalaiskylissä nuoria on vain vähän.
Nuoret muuttavat kaupunkeihin opiskelemaan tai etsimään töitä. Kyliin jäävät vanhukset, keski-ikäiset ja pikkulapset. Vanhemmat eivät pysty tarjoamaan hyvää toimeentuloa nuorilleen, vaikka haluaisivat.
Ja läheskään kaikkia nuoria ei kiinnosta
työläs maanviljely kuivuuden vaivaamilla
pelloilla, Martha kertoo.

Martha asuu talossaan yksin. Aviomiestään
hän tapaa harvoin, koska tämä työskentelee 400 kilometrin päässä Rundussa, hallituksen autonkuljettajana. Marthan pihapii-

”

Nuoret, 15–35-vuotiaat on valittu uusien raamatunkäännösten kohderyhmäksi.

rissä on pieni aitaus parille possulle ja pihalla tepastelee joukko kanoja. – Tiedätkö, mitä on maratoonikana?
Martha kysyy nauraen. Meillä maalla ruoka on taatusti tuoretta. Juokset vain kanan kiinni ja panet pataan.
Tie raamatunkääntäjäksi alkoi Marthan kohdalla osallistumisesta Ongwedivassa pidettyyn käännöstyöpajaan
elokuussa 2016. – Kun kuulin, että minut oli valittu käännöstyön koulutukseen, en ymmärtänyt, millaista raamatunkäännöstyö oikein on. Tarve uuteen ndongankieliseen käännökseen oli ilmeinen. Vasta käännöstyöpajassa minulle valkeni, miten vaativasta tehtävästä on kyse.
– Koen, että nykyisen Raamattumme kieli on vanhentunutta. Erityisesti nuoret eivät saa siitä hengellistä ravintoa, koska eivät ymmärrä lukemaansa.
Ndonga on Pohjois-Namibiassa yleisesti käytetty kieli.
Sitä käytetään myös jumalanpalveluksissa. Papit saarnaavat ndongaksi. Jotkut nuoremmat voivat käyttää
englanninkielistä Raamattua, mutta ndonga on yksi
alueen pääkielistä.
Nuoret, 15–35-vuotiaat on valittu uusien raamatunkäännösten kohderyhmäksi. – Täällä pohjoisessa on
paljon köyhyyttä ja työttömyyttä. Perheiden ongelmien
takia monet lapset keskeyttävät koulun. Kun nuorilla ei
ole työtä eikä muutakaan tekemistä, he vain kuljeskelevat toimettomina. Jos nuoret eivät löydä työtä kaupungistakaan, osa ajautuu rikosten teille ja muutenkin huonoon elämään, sekä nuoret naiset että miehet.
– Unelmani on olla Jumalan käytössä ja tehdä työtä
sen eteen, että ihmiset löytävät elämälleen merkityksen. Käännöstyön vaikeudesta huolimatta uskon, että
se on Jumalan työtä. Tähän työhön haluan antaa kaikkeni. Meidän raamatunkääntäjien haasteena tulee olemaan oikeiden ilmausten löytäminen, jotta käännös palvelee nuoria.

TEKSTI: KATRI SAARELA

Hyvän raamatunkääntäjän
ominaisuudet
Raamatunkääntäjän tulee tuntea kieli ja kulttuuri sisältäpäin, jotta Raamatun lukija tai kuulija voi todeta ”Jumala
puhuu minun kieltäni”.
Hyvän raamatunkäännöksen taustalla on osaava raamatunkääntäjä. Hyvän raamatunkääntäjän tunnistaa
kolmesta eri piirteestä. Kääntäjällä tulee olla äidinkieli hallussa, hän kykenee toimimaan tiimissä ja osaa olla joustava omaan tekstiinsä nähden. Muut taidot ovat
opittavissa.
Raamatunkäännös on onnistunut, kun lukija ymmärtää
lukemaansa ilman erityisiä ponnisteluja.
Yhtyneiden Raamattuseurojen periaatteena on, että oikeita merkityksiä välittävän käännöksen voivat tehdä
vain kunkin kielen äidinkieliset puhujat. Hyvä raamatunkäännös rakentaa sillan Raamatun alkukielisen kontekstin ja nykylukijan oman kulttuurisen kontekstin välille.
Raamatunkäännöstyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja sitoutumista, sillä raamatunkäännöstyö kestää keskimäärin
kymmenen vuotta.

Kun kysyin Marthalta elokuisen käännöstyöpajan antia, vastaus tuli empimättä: – Koen olevani aivan eri ihminen, kuin tullessani työpajaan. Ajatukseni ovat muuttuneet ja silmäni avautuneet. Olen alkanut ymmärtää,
mitä käännöstyö on ja mitä se tarkoittaa käytännössä.
– Sana, joka minulle on tullut kaikkein tärkeimmäksi, on
konteksti. Tarkoitan tällä asiayhteyksien ymmärtämistä.
Kielen osaaminen ja kulttuurin tunteminen ovat keskeisiä asioita, jotta kääntäminen onnistuu.
TEKSTI: TUIJA NUMMINEN JA KATRI SAARELA

Turvapaikanhakijat haluavat
kuulla Jumalasta

Näe minut -raamattutapahtuman Tuomasmessussa oli mukana kolmisenkymmentä turvapaikanhakijaa. Valtaosa
heistä on kotoisin Irakista ja Afganistanista.
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* KOLUMNI

Seppo Sipilä on raamatunkäännöstyön asiantuntija.

❞
Markus haluaa jakaa kuulemiaan hyviä uutisia.
DigiMarkus on hänen työnsä luonnollista
jatkamista, jotta jokaisella yläasteella tai
bussimatkalla voidaan lukea kännykästä,
mitä hänellä on sanottavanaan.

Hävityksen kauhistuksesta pahaenteinen itse kuvottavuus
Kotkatjärveläinen opettaja, monille Piplia-lehden lukijoille tuttu, Zinaida Dubinina sen hyvin sanoi: pitää olla ”Biblian duhua”, Raamatun tuoksua. Halusin silti DigiMarkuksesta ”uskottoman” ja ”armottoman” lainatakseni slovenialaista raamatunkääntäjää Matjaž Črniveciä.
Helppoa sellainen ei ole.

Otimme lukijat huomioon jo ennen käännöstyön alkamista. Tutkimusten mukaan nuorille sekä uskonnollinen että maanviljelykseen ja luontoon liittyvä sanasto
on hataraa. Kuinka siis tehdä sellainen Raamatun teksti, jossa uskonnollinen sanasto ei vaikeuta ymmärtämistä, vaan tukee sitä?

DigiMarkuksen käänsivät Susanna Asikainen ja Mikko
Virtanen. Heidän käsissään syntyi tekstille luonteenomainen sanomisen tapa. Mikko Virtanen ei omien sanojensa mukaan ole Raamatun suurkuluttaja. Perinteiset sanamuodot eivät tule kuin apteekin hyllyltä. Tämä
on hyvä asia. Silloin ”uskottomuudella” ja ”armottomuudella” on mahdollisuus toteutua.

Tähän pulmaan haimme apuja käyttämällä muun muassa mielikuvatyökalua nimeltä Elisa. Elisa on yhdistelmä
niistä ominaisuuksista, joita DigiMarkuksen lukijoilla arvellaan olevan. Elisa auttoi kysymään oikean kysymyksen: ymmärtävätkö lukijamme tekstin halutulla tavalla?

DigiMarkuksen kääntäjien tueksi koottiin ohjausryhmä.
Siihen kuuluu eri alojen asiantuntijoita ja kirkkojen oppineita jäseniä. Mitä useampi kokki, sitä huonompi soppa, sanotaan. Tässä tapauksessa kokit eivät pilanneet
soppaa, vaan paransivat sen tuoksua ja makua. Ohjausryhmä vaikutti tekstin sanamuotoihin syvästi ja viisaasti.
Käännösratkaisuista tai niiden hiomisesta heräsi välillä
vilkastakin keskustelua. Näin teksti parani. Kaikki mukana olijat suhtautuivat käännöstyöhön vakavasti. Sillä on
väliä, miten asiat sanotaan.
Käännöksen onnistumisen ratkaisevat sen käyttäjät.
Mestarillisinkin käännös epäonnistuu, jos sitä ei lueta.
10

|

PIPLIA

Kaikkiin haasteisiin ei löytynyt ideaalia ratkaisua. Jeesuksen ennustaman suuren ahdistuksen alkamisen
merkkinä on luvun 13 keskivaiheilla erikoinen olio. Kreikaksi se on ”autioituksen kammotus”. Suomeksi se ei
tarkoita mitään. Aina vuoden 1992 suomennokseen asti ”kammotus” käännettiin sanoilla ”hävityksen kauhistus” (Mark. 13: 14). Suomen kieli on aikojen kuluessa kuitenkin muuttunut ja ”hävityksen kauhistus” on siirtynyt
Jeesuksen ennustuksesta teinien makuuhuoneisiin. ”Uskottomuuden” ja ”armottomuuden” hengessä koetimme keksiä sellaisen käännöksen, joka johtaisi lukijat oikeaan suuntaan. Mitään todella hyvää ratkaisua emme
löytäneet. Toivon, että käyttämämme ”pahaenteinen itse kuvottavuus” olisi sellainen. Tämän tiedämme vasta,
kun lukijat reagoivat siihen.

TEKSTI: Terhi huovari KUVAT: anu tuomainen
TEKSTI: TUIJA NUMMINEN

Rippiraamattu Katekismuksella
Rippikouluraamatut kokevat jälleen
jotain uutta tänä keväänä. Nyt tuttuun
rippiraamattuun on lisätty myös Katekismus. Samalla pari vuotta sitten uudistettuja liitteitä hieman muokattiin,
jottei toisteta asioita, jotka löytyvät
Katekismuksesta.
Katekismus on mukana neljässä rippiraamatussa: Taivaanranta, Valoristi
ja Ydinkohdat sekä uutena kansivaihtoehtona Usko, Toivo, Rakkaus -kansi,
jonka epätasainen höyhen kuvaa kauniilla tavalla elämän rosoisuutta Jumalan huolenpidossa.
Katekismus on saatavilla myös erikseen. Uudessa Piplian julkaisemassa
Katekismuksessa on värikäs, erityisesti nuorille suunnattu ulkoasu. Katekismuksen tarkoitus on kertoa lyhyesti
ja selkeästi, mitä on kristillinen usko.
Kymmenen käskyä, uskontunnustus ja
Isä meidän -rukous ovat katekismuksen ydin.
Mallit, joissa ei ole katekismusta säilyvät rippiraamattuvalikoimassa entiseen tapaan. Suosituin yksittäinen rippiraamattumalli ilman
katekismusta on
farkkukankaalla
päällystetty
vetoketjullinen
Raamattu.
Tumma farkku
saa tänä keväänä
rinnalleen myös
vaalean version.

Raamattu kuuluu rippikouluun
Raamattu on keskeinen osa rippikoulua. Pipliaseuran rippiraamatut sopivat hyvin työkirjaksi ja lukukirjaksi monipuolisten liite- ja karttasivujensa
ansiosta. Mukaan lisätty Suomen evankelis-luterilaisen kirkon katekismus tuo
mukanaan selkeän esityksen kristinuskon keskeisimmistä asioista.
Entiset liitteet on rytmitetty hieman
uudella tavalla. Liitteiden alkulehdillä selvitetään, mikä Raamattu on sekä kerrotaan, mitä kaikkea Vanhasta ja
Uudesta testamentista löytyy. Vanhan
testamentin punainen lanka kertoo tärkeimmät kohdat maailman ja ihmiskunnan luomisesta ja Israelin kansan erityisasemasta Jumalan kansana. Uuden
testamentin punainen lanka kuljettaa

Jeesuksen elämän ja kristinuskon alkuvaiheiden läpi.
Katekismus löytyy rippiraamatun loppupäästä. Katekismus-osan jälkeen liitteissä kerrotaan kristillisen elämän eri teemoista. Nuoria opastetaan ja rohkaistaan tutkimaan Raamattua.

Enemmän tilaa viesteille

Uudistetussa rippiraamatussa on nyt entistä enemmän tilaa riparilaisen omille
merkinnöille. Meidän ripari -aukeamaan
nuori voi pyytää kavereita kirjoittamaan
viestejä riparin aikana. Konfirmaation
vieraskirja -sivuilla on tilaa nuoren omille mietteille sekä perheen, kummien, ystävien onnitteluille ja isosten ja ripariohjaajien terveisille.
Oman rippiraamatun merkitys säilyy
vuodesta toiseen. Se on tärkeä niin seurakunnalle kuin konfirmaatioon valmistuvalle nuorelle ja hänen perheelleen.
Myös ripariryhmän yhteishenkeen
vaikuttaa, kun kaikilla on sisällöltään 
		 samanlainen Raamattu, johon
		
voi vapaasti tehdä
omia merkintöjä.
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✐ ajankohtaista

Agricola–viikko huhtikuun alussa
Pipliaseura kampanjoi lukutaitotyön puolesta maalis–huhtikuun vaihteessa viikoilla 13 ja 14. Agricolan päivää vietetään
9.4. Reformaatiovuonna aihe on mitä ajankohtaisin.
Seurakunnat tekevät yhteistyötä paikalliskahviloiden kanssa.
Kahviloissa voi nauttia Agricola-leivoksia ja saada lisätietoa
Pipliaseuran kansainvälisestä lukutaitotyöstä. Leivoksia voi
tehdä myös itse. Resepti ja lisätietoa löytyy osoitteista:
piplia.fi ja agricola.fi.
Seurakuntien koulukirkkoihin on tarjolla valmis aineisto:
Palmusunnuntain koulukirkkomateriaali agricolalaisittain.
Ks. piplia.fi/seurakunnille
Agricola ja Pipliaseuran lukutaitotyö näkyy myös mediassa.

Raamattusunnuntain kolehti kannetaan
sunnuntaina 23.4. Suomen Pipliaseuran
Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelmaan.

12
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Raamattusunnuntai 23.4.2017
Raamattusunnuntai on tänä vuonna osa kevään Agricola-
kampanjaa. Sunnuntaina 23.4. kannetaan kolehti Suomen
Pipliaseuran kautta Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelmaan.
Raamattusunnuntain kirkkokahvit on hyvä tilaisuus kertoa
kolehtikohteesta. Ks. agricola.fi ja piplia.fi

si kanssa

t minua.
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Suomen uusin ja vanhin raamatunkäännös julkaistaan Agricola-viikolla
verkkopalvelussa: digimarkus.fi. Palvelusta löytyy myös koko Raamatut 1992 ja 1933/38 sekä runsaasti DigiMarkukseen liittyvää taustamateriaalia. Palvelun käyttö on ilmaista, mutta koko sisällön ja toiminnallisuuksien hyödyntämiseksi sinne pyydetään rekisteröitymään.

R EFO

Pipliaseuran uusia Reformaatiovuoden julkaisuja ovat DigiMarkus, uunituore evankeliumikäännös Markuksen evankeliumista mobiilikansalle, sekä Agricolan Uusi testamentti (1548) editoituna helposti luettavaan muotoon, nykykirjoituksemme mukaiseksi. 
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Pipliaseura Kirkkopäivillä
Pipliaseura on mukana toukokuussa Turun Kirkkopäivillä 19.–21.5.
Vuosittaista raamattutapahtumaa ei siksi järjestetä tänä vuonna erikseen.
Kirkkopäivien ohjelma kietoutuu Reformaation merkkivuoteen. Pipliaseurassa olemme samalla 500 vuoden takaisen reformaation – ja
ekumeenisen työmme ytimessä.
Pipliaseuran osalta tarjolla on raamattunäyttelyä, raamatunkääntäjien
kokemuksia ja uuden evankeliumikäännöksen, DigiMarkuksen esilläoloa ja kokeilua. Myös Suomen Pipliaseuran vuosikokous järjestetään
lauantaina Kirkkopäivien yhteydessä. Katso ohjelma osoitteessa
piplia.fi.

Painiva Jumala –
kertomusten kautta Raamattuun
n niskalenkkiä
Painiva Jumala Yhdeksä

astun

DigiMarkus ja Agricolan UT julkaistaan!

Raamatunkertomuksista kuunnelmia tuottanut Nuori kirkko ry järjestää
kirkon työntekijöille suunnattua Kertomusten kautta – Raamattu nuorisotyössä –koulutusta. Koulutuksessa hyödynnetään myös Pipliaseuran
DigiMarkus-evankeliumikäännöstä.

Heidi Granström
Heikki Hyvärinen
Eija Kallinen

Suvi Laaksonen
Pirjo Lehtonen-Inkinen
Helena Paalanne
Salla Poropudas

Raamatusta

Painiva Jumala
Yhdeksän niskalenkkiä

Raamatusta

KIRKKO
KIRJAPAJA • NUORI

Painiva Jumala – Yhdeksän niskalenkkiä Raamatusta -materiaali tarjoaa
nuorille suunnattuja elämänmakuisia kuunnelmia ja toiminnallisia työskentelyjä raamatunkertomusten äärellä YouTubessa ja kirjana (Lasten Keskus 2017).
Materiaali yhdistää kerronnallisuuden kautta raamatunkertomukset ja nuorten omat elämäntilanteet.
Kuunnelmat löytyvät myös Pipliaseuran nettisivuilta, jossa julkaistaan materiaaliin ja koulutukseen liittyviä artikkeleja sekä vinkkejä toiminnallisiin työskentelyihin.
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TEKSTI: AIJA KAARTINEN KUVANMUOKKAUS: ANU TUOMAINEN KUVALÄHDE: PIKTOCHART

Aija Kaartinen on yksi Elämä pyhiinvaelluksena -materiaalin kirjoittajista.

”Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta”
Nyt katselemme vielä
kuin kuvastimesta,
kuin arvoitusta, mutta sil		
Raamattumietiskely
loin näemme kasvoista kasvoihin. Nyt tietoni on vielä vajavaista,
mutta kerran se on täydellistä, niin kuin Jumala minut täydellisesti
tuntee. Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin
niistä on rakkaus. 1. Kor. 13: 11–13
Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Entä, millainen on se kuva,
jonka näen Jumalasta, jos katson häntä Raamatun kuvastimesta tai
elämäni peilistä? Näenkö vain itseni pimeyden keskellä vai kirkkaana
loistavan rakkauden?
Mikä on sinun mielikuvasi Jumalasta? Muistele, miltä tuo kuva näytti,
kun olit lapsi. Mieti, kuinka se on muuttunut. Pystytkö yhä näkemään
Jumalan kuvan?
Ajattele erilaisia peilejä: suuria tai pieniä, ehkä vain peilin siruja; aikojen saatossa sumentuneita tai vääristäviä kuin tivolin peilisalissa. Millaisesta peilistä sinä katsot Jumalaa? Mieti, millaisen Jumalan näet,
jos katsot häntä Raamatussa tai luomakunnassa. Entä millaisena näet
Jumalan jonkun kirkon työntekijän kautta tai vastaan tulevan lähimmäisesi kasvoilla?
Raamattu kertoo Jumalan olevan niin kirkas, ettei häntä pysty katsomaan. Jos yrität katsoa aurinkoa peilistä, valo sokaisee sinut. Kuinka
siis voit nähdä Jumalan?
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Lutherin mukaan Jumala näyttäytyy vastakohdassaan – voitko siis
nähdä Jumalan pimeydessä?
Ajattele pimeyttä, joka laskeutuu keskellä kirkasta päivää kolmen
Golgatan ristin ylle. Kuule, kuinka pimeyden keskeltä kuuluu huuto:
”Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?” Anna tilaa tunteillesi: uskallatko katsoa tuota Jumalaa, joka hylkää oman Poikansa pimeyteen
ja kuolemaan? Koetko, että Jumala on joskus hylännyt sinutkin?
Ja kuitenkin. Hän on siellä, pimeyden keskellä. Kuuntele, kuinka sama
Jeesus, joka huusi tulleensa hylätyksi, huutaa pimeästä uudestaan:
”Isä, sinun käsiisi minä uskon henkeni.” Kaikesta huolimatta Jeesus
luottaa siihen, että rakkaus ei koskaan katoa.
Mikä on sinun huutosi tai huokauksesi? Kokeile vaikka kuiskata: ”Mua
auta, Herra, mä toivon vaan, vaikkei ois toivoa ollenkaan.” tai huutaa:
”Minä uskon, auta minua epäuskossani!” Ja lisää vielä: ”Isä, sinun käsiisi minä uskon henkeni.” Se, pimeyteen hylännyt Jumala on myös
rakastava Isä, joka kuulee rukouksesi.
Silloinkin, kun kuvastimesta ei näy mitään, pysyvät nämä kolme: usko,
toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Siksi peilistä sinua katsoo aina itsesi lisäksi, ihmiseksi tullut Jumala.
Näe rakkaus hänen katseessaan.

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

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

Seuraa ja osallistu myös somessa

		

MIKKELIN PIPLIASEURA
Pj. Marja Holm
Mikkelin seurakuntakeskus PL 21,
50101 Mikkeli

ETELÄ-KARJALAN PIPLIASEURA
Siht. Jarmo Piispanen
Kolikkoinmäentie 37, 54410 Ylämaa
0500 482 597

OULUN PIPLIASEURA
Pj. Riku Korkeamäki
Oulunseläntie 22 D 90580 Oulu
Siht. Merja Pyykkönen
044 3457551, merja.pyykkonen@evl.fi

ETELÄ-POHJANMAAN PIPLIASEURA
Pj. Tapio Hirvilammi, Nurmo
040 594 3854,
tapio.hirvilammi@evl.fi
HELSINGIN PIPLIASEURA
Siht. Sirpa Tallberg
044 522 4933, sirpa.mar@hotmail.com
KESKI-SUOMEN PIPLIASEURA
Pj. Hannu Huttunen
Kirkkotie 11, 40800 Vaajakoski,
050 521 5405,
hannu.s.huttunen@evl.fi
KUOPION PIPLIASEURA
Siht. Terttu Möykkynen, 		
Hatsalankatu 8 B 45, 70100 Kuopio
050 302 0417, terttum47@gmail.com
KYMENLAAKSON PIPLIASEURA
Pj. Heikki Kiviluoto
0400 752 201

 tilauskortti

LAPIN PIPLIASEURA
Pj. Matti Suomela
Urheilukatu 7 as 4, 98100 Kemijärvi
0400 399100, matti.suomela@pp.inet.fi










PIRKANMAAN PIPLIASEURA
Pj. Sami Uusi-Rauva
Koulukatu 5A 16, 33200 Tampere
0400 445 987,
sami.uusi-rauva@live.com
POHJANMAAN PIPLIASEURA
Pj. Seppo Kinaret
Mastotie 8, 68100 Himanka
040 8613 386, s.l.kinaret@kotinet.com
POHJOIS-KARJALAN PIPLIASEURA
Pj. Anna Holopainen
Rantakylänkatu 2, PL 504,
80161 Joensuu 050 585 8714
SATAKUNNAN PIPLIASEURA
Pj. Aarno Niemi
Sampaanalantie 15, 26820 Rauma
040 531 4827,
satakunnan.pipliaseura@gmail.com
VARSINAIS-SUOMEN PIPLIASEURA
Pj. Esko Laine
Ylännekatu 17, 20540 Turku
050 566 2110

Hallitus

ETELÄ-HÄMEEN PIPLIASEURA
Siht. Raija Heikkurinen
Kiikkulankatu 5A3, 15950 Lahti
0400 841 877

Pekka Särkiö (pj), Jorma Kaari , Helsinki (SVKN), Minna
Koistinen, Joutseno (ev.lut.), Jaana Kymäläinen, Helsinki (ev.lut.), Timo Mäkirinta, Jyväskylä (ort.), Risto Nurmela,
Parainen (ev.lut.), Jaana Rantala, Turku, (ev.lut.), Olli Saunanoja, Espoo (ev.lut.), Katri Tenhunen, Helsinki (kat.), Sami Uusi-Rauva, Tampere (ev.lut.)

HENKILÖKUNTA

Alueelliset pipliaseurat

t ™

Markku Kotila, toiminnanjohtaja 010 838 6512
Martti Asikainen, ohjelmajohtaja, sidosryhmät 010 838 6530
Eeva Vuorinen, talousjohtaja 010 838 6513
Terhi Huovari, viestintäjohtaja 010 838 6536
Richard Brewis, kansainvälisen työn johtaja 010 838 6510
Kati Kajander, varainhankinnan assistentti 010 838 6517
Aija Katriina Ahlberg, asiantuntija, lukutaitotyö 040 539 1898
Matleena Järviö, asiantuntija, kehitysyhteistyö 010 838 6515
Tuija Numminen, yhteyspäällikkö 010 838 6522
Satu Peltosaari-Lahtinen, yhteyspäällikkö 010 838 6523
Satu Rissanen, kirjanpitäjä 010 838 6516
Katri Saarela, viestintäsuunnittelija 010 838 6535
Seppo Sipilä, asiantuntija, raamatunkäännöstyö 010 838 6514
Antti Siukonen, kehittämispäällikkö 010 838 6531
Satu Toukkari, sidosryhmäkoordinaattori 010 838 6534
Anu Tuomainen, visuaalinen suunnittelija 010 838 6525
etunimi.sukunimi@piplia.fi
esite- ja ilmaismateriaali: info@piplia.fi

Katso tarkemmat yhteystiedot: piplia.fi

Tilaan Piplia-lehden ilmaiseksi (4 nroa / vuosi)
Haluan ryhtyä kuukausilahjoittajaksi. Lähetämme ohjeet 			
lahjoittamisen käynnistämiseksi.
Tilaan esitteitä raamattutyöstä (n. 6 kpl / vuosi)
Liityn kannattajajäseneksi (30 € / vuosi)
Haluan tietoa testamenttilahjoituksesta.
Tilaan sähköisen uutiskirjeen
Olen muuttanut  / osoitteessani on virhe. Täytä sekä nykyinen että uusi osoite.

Nimi ...........................................................

Sähköpostiosoite.................................................................

Katuosoite ............................................................ Uusi osoite.....................................................................
Postinro ja –toimipaikka ...............................................................................................................................
Piplia1/2017

Pipliaseura maksaa postimaksun

Suomen Pipliaseura ry
Tunnus 5005 291
00003 Vastauslähetys
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MONIN KIELIN
MONIN TYYLEIN

pipliakauppa.fi

■

KATEKISMUS

Katekismus sai reformaation merkkivuoden
kunniaksi värikäsittelyn. Uusi, erityisesti nuorille suunnattu ulkoasu oivaltavine kuvituksineen tekee kristinuskon pääkohdat helposti
lähestyttäviksi. 8,10 €

VAALEA FARKKU

Farkkumalli on rippiraamattujen lippulaiva.
Nyt uutuutena vaalea farkku, jonka aidossa
taskussa upea usko-toivo-rakkaus-tikkaus!
27 €
RAAMATTU HELPOLLA
ENGLANNILLA

New International Readers Version
(NIrV) on englanninkielinen Raamattu,
joka on käännetty ihmisille, jotka eivät
puhu englantia äidinkielenään. 23 €

EDULLINEN NIV

Maailman eniten käytetty englanninkielinen New International Version
-Raamattu raikkaalla kannella ja
kappaleittaisella tekstitaitolla. 18 €

 tilauskortti

Suomen Pipliaseura ¡ PL 54, 00241 HELSINKI ¡ puh 010 838 6520 ¡ www.piplia.fi ¡ www.pipliakauppa.fi

Katekismus 8,10 € kpl
Vaalea farkkuraamattu 27 € kpl
NIrV-Raamattu 23 € kpl
Pipliaseura maksaa postimaksun.

NIV-Raamattu 18 € kpl
Nimi

Suomen Pipliaseura ry
Tunnus 5005 291
00003 Vastauslähetys

Katuosoite
Postinro ja –toimipaikka

Päiväys ja allekirjoitus 				

Puh.

Tilauksen postikulut lisätään hintaan

