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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

MARKKU KOTILA

Joko tai vai sekä että

K

ristillisen ihmiskuvan keskeinen elementti on
ajatus, että jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Kukaan meistä ei ole Jumalan silmissä erehdys. Jokainen meistä on Jumalan silmissä
ainutkertainen ja mittaamattoman arvokas. Tämän
perusteella jokaisella ihmisellä on loukkaamaton
ihmisarvo.
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Poljemme ihmisarvoa, jos syrjäytämme hiv-positiivisen ihmisen yhteisön ulottuvilta. Poljemme ihmisarvoa, jos esitämme vanhuspalveluiden leikkauksia sen perusteella, ettei vanhuksiin enää kannata
investoida.

Pääkirjoitus

Köyhän ja kiusatun kansan rukous
Isä meidän -rukous tallentui karhean arjen, nälän ja velkaantumisen keskellä.

Ihmisarvo ja ihmisoikeudet ovat kaksi eri näkökulmaa samaan asiaan. Ei toista ilman toista.
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Sydänristikorussa välittyvät siunaus ja rakkaus
Uudessa sydänristikorussa lahjan antaja voi pitää toista osaa ja
saaja toista.
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Laupias samarialainen olet sinä. Mene ja auta!
Kokemusmatka laupias samarialainen -hiv-ohjelman arkipäivään.
Afrikka opettaa. Kolumni, Matleena Järviö.

Ajankohtaista ¡ Pipliapäivät ¡Seurakuntavaalit ja
Hyvän tekemisen torit ¡ Helsingin kirjamessut 		
¡ Joulukortti pienoisalttarina

14
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Hengellinen inventaario ”… Ja pyhä huolettomuus.”
Raamattumietiskely.

LAHJOITUSTILI DANSKE BANK

Ihmisoikeudet perustuvat Jumalan luomistyöhön.
Jumalan rakkaus kutsuu meitä puolustamaan heikkoja, jakamaan omastamme, poistamaan ihmistenvälisiä raja-aitoja ja vahvistamme ihmisoikeuksia.
Puolustamme Jumalan luomistyötä, kun suojelemme ja puolustamme ihmisoikeuksia kulttuuriin, uskontoon, etniseen taustaan, sukupuoleen tai yhteiskunnalliseen asemaan katsomatta. Jokainen
meistä on Jumalan silmissä kaunis.

FI58 8000 1800 0557 83

Yhteystiedot
kuva: yhtyneet raamattuseurat

Päätoimittaja Markku Kotila | Vastaava toimittaja Terhi Huovari | Toimitussihteeri Hanna Asikainen | Graafinen suunnittelu ja kuvankäsittely Anu Tuomainen
Toimitus ja osoitteen muutokset Suomen Pipliaseura | Osoite: PL 54, Maistraatinportti 2 A , 00241 Helsinki | puh. 010 838 6500
info@piplia.fi | Painoyhtymä, Porvoo 2013 | ISSN-L 1236-7869 | ISSN 1236-7869 (painettu) | ISSN 1799-7518 (verkkojulkaisu)
Suomen Pipliaseuran keräysluvat: 2020/2013/1766 koko maa, ei Ahvenanmaa, 1.9.11–31.8.15 (Poliisihallitus 7.6.2013). ÅLR 2014/4443, Ahvenanmaa 1.9.14-31.8.15 (Maakuntahallitus 19.5.14).
Käytetään Pipliaseuran hankkeisiin (lukutaitotyö, asennekasvatus, ja raamatunkäännöstyö) vuosina 2013–2015.

2

|

PIPLIA

PIPLIA

| 3

TEKSTI: OLLI HALLIKAISEN ESITELMÄN POHJALTA TOIMITTANUT MARTTI ASIKAINEN

Köyhän ja kiusatun
kansan rukous
Isä meidän -rukous on totuttu lausumaan yhteen ääneen jumalanpalveluksissa ja
juhlahetkissä. TT Olli Hallikainen on kirjoittanut väitöskirjansa tästä rukouksesta ja
piti siitä esitelmän Pipliaseuran raamattutapahtumassa Kokkolassa. Meidän juhlahetkiemme rukous paljastuu karhean arjen keskellä säilyneeksi rukoukseksi, jonka
alkuperäisen yhteyden ymmärtäminen tuo rukouksen takaisin omaan arkeemme.

J

eesuksen opettama Isä meidän -rukous säilyi alkuaan köyhien ja koettelemuksissa elävien Jeesukseen uskovien
rukouksena. Nämä ihmiset elivät Gennesaretin järven luoteispuolella. Niukan toimeentulonsa he saivat maanviljelijöinä
ja käsityöläisinä. Leipä ja kala olivat heidän pääravintonaan. Kuitenkin myös nälkä oli tuttu vieras. Väki oli raskaasti verotettua ja velkaantunutta. Heidän parissaan tallennettiin Jeesuksen puheiden
kokoelma, jota evankelistat Matteus ja
Luukas ovat käyttäneet lähteenään. Isä
meidän -rukous on säilynyt tässä kokoelmassa. Minkälainen oli näiden ihmisten
4
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Minkälainen on minun Jumalani?

siaan ja rukoilevat heidän puolestaan. He
pidättyvät kostosta ja antavat toivomatta
saavansa takaisin. "Olkaa valmiit armahtamaan, niin kuin teidän Isännekin armahtaa.” (Matt. 5:48; Luuk. 6:36)

Jumala on armahtavainen ja hän odottaa omiltaan armahtavaisuutta. Hänen
lapsiaan ovat ne, jotka rakastavat viholli-

Maallisen isän tehtävä on huolehtia lapsistaan ja antaa heille, mitä he tarvitsevat. Jumala Isänä on vielä monin verroin huolehtivampi ja avokätisempi ja jakaa taivaasta
hyvää niille, jotka häneltä pyytävät. Ajallisista tarpeista ei tule murehtia (Matt. 6:2234; Luuk. 12:22-31). Isä tietää omiensa tarpeet. Ensin tulee etsiä hänen valtakuntaansa. Muu tarpeellinen annetaan sen ohessa.

arki? Mitä he saattoivat ajatella vaatimattoman ruokapöytänsä ääressä rukoillessaan ”Isä meidän”?
Jumala on ’Isä’. Muita Jumalan puhuttelumuotoja tämä lähde ei tunne. Isä on siis
keskeisesti Jumalan nimitys. Jumalaa puhutellaan Isäksi. Yhdessä kohdin siihen on
yhdistetty lisämääre ’taivaan ja maan Herra’ (Matt. 11:25-27; Luuk. 10:21-22).

KUVA: I STOCK

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun
nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun
tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille
anteeksi velkamme niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan
päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
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TEKSTI: TUIJA NUMMINEN KUVAT: KULTAKESKUS

" Kun Isä antaa kaikkea hyvää pyytäjälle, myös valtakunta voidaan nähdä tällaisen hyvän
saamisen toteutumisena. Jumalan valtakunta ymmärretään jo tässä ja nyt läsnä olevaksi vallaksi.

Onko Isäni nimi pyhä vai häpäisty?

Isän nimi tulee pyhittää. Jeesuksen aikana nimen ymmärrettiin olevan olennaisesti osa nimen haltijaa. Nimen pyhittäminen
tarkoittaa Isän pyhittämistä. Vastaavasti
kunnialla oli nykyistä tärkeämpi merkitys.
Nimen pyhittäminen liittyi siten sen haltijan kunnian säilyttämiseen.
Se, joka luottaa Isään ja pyytää häneltä,
mitä tarvitsee, antaa kunnian Isälle ja pyhittää hänen nimensä. Joka ei luota Isän
hyvyyteen eikä turvaudu häneen, häpäisee hänen nimensä.

Onko Jumala minua lähellä vai
kaukana?

”Tulkoon sinun valtakuntasi.” Tämä pyyntö
voidaan ymmärtää lopunajan tapahtumana. Rukouksessa tuodaan esiin myös materiaaliset tarpeet, jokapäiväinen leipä ja
velkojen anteeksisaaminen. Kun Isä antaa
kaikkea hyvää pyytäjälle, myös valtakunta voidaan nähdä tällaisen hyvän saamisen toteutumisena. Jumalan valtakunta
ymmärretään jo tässä ja nyt läsnä olevaksi vallaksi.
Jeesus julistaa autuaaksi köyhät, sillä Jumalan valtakunta on heidän (Matt. 5:3;
Luuk. 6:20). Köyhille luvataan täysi ravinto, lohdutus itkuun ja palkka taivaassa.
”Autuaita olette te köyhät, sillä teidän on
Jumalan valtakunta. Autuaita te, jotka nyt
olette nälissänne: teidät ravitaan. Autuaita te, jotka nyt itkette: te saatte lohdun.”
(Matt. 5:4,6,11; Luuk. 6:21-22)

Mitä leipä ja ruoka minulle
merkitsevät?

Leipä ja toimeentulo olivat keskeiset huolen aiheet. Ainakin osa yhteisöön kuuluneista oli köyhiä, joille nälkä oli tuttu vieras. Heille rukous päivittäisestä leivästä oli
toimeentulon asia. Isä meidän -rukoukses-
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sa pyynnön kohteena on riittävä leipä käsillä olevalle päivälle. Pyyntö ei tähyä tulevaan päivään eikä lopun aikaan. Päivittäisen leivän saaminen oli osoitus Jumalan
huolenpidosta.

Kenelle minä olen velkaa?

”Ja anna meille velkamme anteeksi…” Raskaan verotuksen seurauksena monet maaseudun kylien asukkaat ylivelkaantuivat ja
menettivät omaisuutensa lainojen panttina. Jeesuksen ajalta on säilynyt velkakirjoja, jotka osoittavat, että erityisesti maaseudun kylien pienviljelijät ja käsityöläiset olivat velkaantuneita. Heihin kohdistui
kaksinkertainen verotus. Rooman valtakunta keräsi veroina maatalous- ja käsityötuotteita. Toisaalta Jerusalemin temppeli vaati oman veronsa. Tilannetta kärjisti
vielä se, että kaupungeissa asuva varakas
eliitti oli vapautettu verotuksesta.
Kun yhteisössä rukoiltiin velan anteeksisaamista, rukoilijoilla oli ensisijassa mielessä rahavelan anteeksisaaminen. He
rukoilivat, että Jumala voisi puuttua velkaantumisongelmaan ja saattaa velkojen
anteeksiantamista koskevan lain täytäntöön ja antaa velat anteeksi, kuten Vanhassa testamentissa oli luvattu (5. Moos.
15:1-11). Siksi he itse sitoutuivat antamaan
velat anteeksi niille, jotka olivat heille velkaa.

vaan päästä meidät pahasta.” Rukouksen koetus tai kiusaus on yhtä todellinen
kuin nälkä ja velka. Kyse oli uhkaavasta tilanteesta, johon joutumiselta pyydettiin
varjelua. Tämä tilanne lienee sama kuin
se, johon luvataan Pyhän Hengen apu.
"Kun teitä kuljetetaan synagogiin, älkää
olko huolissanne siitä, mitä puhutte. Kun
se hetki tulee, Pyhä Henki neuvoo, mitä
teidän on sanottava. (Matt. 10:19; Luuk.
12:11-12.) Uhkaava tilanne on joutuminen
synagogan eteen. Syytöksenä lienee ollut
sitoutuminen Jeesukseen ja hänen opetukseensa. Pienessä kyläyhteisössä epäillyksi ja syytetyksi joutuminen oli epäilemättä vakava paikka. Luopuminen ympäristön paineen tuoman koetuksen edessä
oli hyvin mahdollinen. Siksi koetukseen luvattiin Pyhän Hengen apu.
Koetus on sittemmin ymmärretty ’hengellisenä’ kiusauksena, Paholaisen kiusaamisen kohteeksi joutumisena. Tämä
tulee ilmi myös Matteuksen Isä meidän
-rukouksessa, jossa koetuksesta varjeltumisen pyyntöä seuraa pahasta pääsemisen pyyntö.
Omat arkiset kysymykset saattavat olla
toisenlaiset, mutta eivät nälkä, velkaantuminen tai kiusatuksi joutuminen ole vieraita tänäkään aikana. Jumalan tahdon toteutumista ikävöi ja rukoilee varmaan jokainen tähän epäoikeudenmukaisuuden ja
väkivallan maailmaan. Isä meidän -rukouksesta kuultaa ihmisen arki ja jokainen saa
liittää siihen oman arjen kysymykset.

Myöhemmässä vaiheessa velka ymmärrettiin myös ’synniksi’ eli rakkaudenvelaksi Jumalaa ja toista ihmistä kohtaan. Näin
alun perin rahavelkaa koskenut pyyntö
muuttui rikkomuksen anteeksiantamisen
pyynnöksi. Tämä tulee ilmi velkapyynnön Olli Hallikaisen Kokkolassa 24.5.2014 pitämän
sanamuodossa Luukkaalla. Siinä pyyde- esitelmän ja artikkelin Isä meidän -rukous
tään anteeksi syntejä, ei velkaa.
Jeesuksen sanojen evankeliumissa pohjalta

Mikä minua voi uhata?

”Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen,

toimittanut Martti Asikainen.

P

ipliaseuran uusi hopeinen
koru on kaunis sydänristi.

Koru soveltuu hyvin esimerkik-

si vauvalahjaksi, kummilahjaksi,
kihlajaislahjaksi, huomenlahjaksi
tai ystävälle — kun haluat kertoa,
että lahjan saaja on sinulle tärkeä ja lähellä sydäntäsi.

Siunaus ja rakkaus välittyvät
Pipliaseuran uudessa korussa
Korusetti muodostuu sydämestä, jonka sisällä on pieni risti. Molemmilla on oma
ketjunsa. Jos korun antaa esimerkiksi vauva- tai kummilahjana, äiti voi pitää sydänkorua ja lapsi pienempää ristiä.
Kaksiosaisen hopeariipuksen osat sopivat hyvin yhteen. Ne kuvaavat rakkautta
ja siunausta, jotka yhdistävät korun kantajat eliniäksi. Koru on viesti siitä, ettei sen
käyttäjä ole yksin matkallaan, vaan hänellä on joku, johon turvata.

Inspiraatiota Hattulan kulttuurimaisemasta

Hyvinkääläistaustainen Assi Arnimaa-Leinonen on muotoilija ja kultaseppä, jonka
kädenjälkeä on nähty monissa timanttisormus- ja hopeakorumallistoissa. Päätyönään hän suunnittelee mallistoja Kohinoor-timanttikorubrändille Kultakeskus Oy:n
Hämeenlinnan tehtaalla.
"Tavoitteeni on suunnitella elegantteja ja klassisia timanttikoruja, tulevaisuuden
perintökalleuksia. Vastapainoksi timanttikorujen suunnittelulle olen saanut muotoilla hopeakoruja erilaisiin yhteistyöprojekteihin. Hopea materiaalina antaa suunnittelijalle enemmän vapautta irrotella, sillä materiaalikustannuksia ei tarvitse tuijottaa ihan niin tarkasti. Silti haluan tuotteideni olevan tyylikkäitä ja ajattomia,
muotojen sulavia ja elegantteja, sellaisia, joita on mukava katsoa ja koskettaa."

Korun suunnitellut Assi ArnimaaLeinonen kuvaa sitä näin kauniisti:

Kuljen kanssasi
Yhteisellä matkallamme
olen aina tukenasi
Et ole yksin, kuljen kanssasi.
Korua on saatavilla Pipliaseuran
myynnistä tai verkkokaupasta
lokakuun aikana ¡ www.pipliakauppa.fi
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Laupias samarialainen -hiv-hankkeissa ohjelma ulottuu myös vammaisiin.

■

■
vetulleeksi. ”Huolehdimme siitä, että pystyt seuraamaan
opetusta kaikin mahdollisin tavoin. Selitämme kuvataulujen kuvat. Materiaalivihkonen löytyy myös kuunneltavana versiona ja näyttelijöiden asuja pääset itse koskettamaan”, kouluttaja selittää. Alat todella innostua. Tuntuu
mahtavalta huomata, ettei vamma ole esteenä oppimiselle ja osallistumiselle.

Lähimmäisenrakkauden toteuttamista
Pipliaseurojen Laupias samarialainen -hiv-ohjelman tavoitteena on asennemuutos, joka näkyy
arjessa suvaitsevaisuutena, tekoina ja vastuuntuntoisina valintoina. Ohjelma tekee näkyväksi
syrjinnän taustalla olevia asenteita ja uskomuksia.
kuvat: UBS

Hiv-ohjelman vuorovaikutukseen perustuvissa koulutuksissa jaetaan asiatietoa hivistä ja aidsista. Asenteiden tunnistamisessa hyödynnetään
myös raamatuntekstejä, kuten kertomusta laupiaasta samarialaisesta.
Jokainen on yhtä arvokas
Kehitysmaissa vammaiset kuuluvat kaikkein heikoimmassa asemassa olevaan ihmisryhmään. Heidät unohdetaan usein koko yhteisöä koskevista
asioista, kuten myös kehitysyhteistyöhankkeiden
suunnittelusta ja toteutuksesta.

Laupias samarialainen olet sinä.
Mene ja auta!

Teksti: leena koivisto

Tervetuloa mukaan kokemusmatkalleLaupias samarialainen -hiv-ohjelman
arkipäivään. Eläydy hetkeksi otsikoiden mukaisesti…

Kuvittele itsesi burundilaiseksi

Asut maassa, joka on yksi Afrikan pienimmistä. Luonto on äärimmäisen vihreää ja
kasvusto niin tiheää, että polun löytäminen on välillä vaikeaa. Ilman täyttää kosteus ja lintujen laulu. Aurinko paahtaa
kuumana suoraan pään päällä.
Tänään kylässäsi järjestetään hiviin ja
aidsiin liittyvää koulutusta. Yleensä tämänkaltaiset koulutukset ovat tuntuneet
vierailta, etkä itse asiassa ole saanut nii8
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hin kutsuakaan. Tällä kertaa mielenkiintosi on kuitenkin herännyt, sillä sait henkilökohtaisen kehotuksen tulla paikalle. Lisäksi kuulit, että hiv-koulutuksen nimenä
on Laupias samarialainen. Kristittynä tiedät toki kertomuksen laupiaasta samarialaisesta, mutta miten Raamatun tarina ja
hiv tai aids muka liittyvät toisiinsa?

Kuvittele itsesi burundilaiseksi 		
naiseksi

Lähestyt pientä väkijoukkoa, joka istuu
maassa odottaen. Kuulet yhden osallistujan kommentoivan: ”Keksin vielä yhden tavan, jolla aviopari voi saada liittonsa toimivammaksi niin, että ei tarvitsisi olla uskoton...” Olet häkeltynyt: tämmöistäkö täällä

puhutaan? Kouluttaja kannustaa kaikkia
kommentoimaan ja sanomaan mielipiteensä. Välillä pohditaan Raamatun esimerkkejä ja niiden suhdetta tähän päivään. ”Miten
Laupias samarialainen toimi kohdatessaan
sairaan ja hyljeksityn? Onko meidän tehtävämme tuomita?” Kysymyksiä lähimmäisenä ja kristittynä elämisen vastuista ja valinnoista pohditaan eri näkökulmista. Nyt
ihmiset jaetaan pieniin keskusteluryhmiin.
Tuntuu siltä, että vastaukset kysymyksiin
todella löydetään yhdessä. Jokainen paikallaolija joutuu tarkistamaan omia asenteitaan ja ennakkoluulojaan ihan uudessa
valossa. Haluat kuulla lisää!
Kouluttaja neuvoo pienryhmiä: ”Miettikää

esimerkkejä, miten köyhyys voi johtaa hi-viruksen leviämiseen.” Kysymys ja pohdintaa teemasta löytyy kuulemma Laupias samarialainen
-vihkosesta, joka on jaettu kaikille osallistujille. Kiinnostuksesi herää:
mitähän muuta tuossa vihkosessa sanotaan?
Vaikka lähes 80 % burundilaisista naisista osaa lukea, sinä kuulut valitettavasti siihen osaan, jolla taitoa ei ole. Onneksi Laupias samarialainen -koulutus ei rakennu pelkästään lukutaidon varaan. ”Pienryhmien jälkeen nähdään ja kuullaan pieni näytelmä paikallisten esittämänä…", kouluttaja valaisee.

Kuvittele itsesi sokeaksi burundilaiseksi naiseksi

Olet löytänyt Laupias samarialainen -koulutukseen omin avuin, sillä
koulutus järjestetään kotikylässäsi ja matka on tuttu: tunnustelemalla puita ja rakennuksia tiedät, missä kohtaa seisot kouluttajaan nähden. Sinua jännittää, sillä kylässäsi hiv-koulutukseen osallistuminen
on kaltaisellesi sokealle naiselle ennenkuulumatonta. Nyt tunnet otteen käsivarressasi ja tutun äänen sanovan: ”Tule vain mukaan, Gloria, me jo odotimmekin sinua. Sinun asiantuntemustasi tarvitaan, kun
mietimme, miten näkövammaisille nuorille voisi kertoa hi-viruksesta.”
Puhuja on naapurisi Mariette, joka toimii vapaaehtoisena Laupias samarialainen -ohjelmassa. Kouluttajakin tulee toivottamaan sinut ter-

Suomen Pipliaseuran tukemissa Laupias samarialainen -hiv-hankkeissa ohjelma ulottuu myös vammaisiin. Burundissa ja Malawissa työskennellään
erityisesti sokeiden ja heikkonäköisten parissa.
Norsunluurannikolla keskitytään kuuroihin. Myös
koulutusmateriaaleja kehitetään vastaamaan erityistarpeita kussakin maassa. Vammaisia henkilöitä on mukana hankkeen eri kehitysvaiheissa.

POHDI LAUPIAS SAMARIALAINEN -
KOULUTUSMATERIAALIN KYSYMYKSIÄ
■■

Miksi ihmiset joskus käyttäytyvät vastuuttomasti, vaikka tietävät seurauksista?

■■

Mikä saisi mielestäsi ihmiset käyttäytymään vastuullisemmin?
Kristityt uskovat, että ruumis on Jumalan
luoma: miten sinä voisit arvostaa 		
vartaloasi?
Millainen on hyvä avioliitto? Mikä sen voi
hajottaa?
Mitkä hivin leviämiseen johtavat tekijät
ovat vastakkaisia Jeesuksen opetuksille?

■■

■■
■■
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* KOLUMNI

✐ ajankohtaista

Matleena Järviö työskentelee Suomen Pipliaseurassa kansainvälisen työn ohjelmajohtajana.

".... minulle Afrikka on opettanut, kuinka
samanlaisia ihmiset kaikkialla ovat. Kaikki 		
haluavat elää rauhassa, käydä töissä ja 		
kouluttaa lapsensa.

PiPLIApäivä†

Pipliapäivään jokainen
on tervetullut
Teksti: martti asikainen

Afrikka opettaa
Teksti: matleena järviö

kuva: satu peltosaari-lahtinen

Istuin sukujuhlissa maatilan pihamaalla katsellen laiduntavia lehmiä. Vanha sukulaisrouva kysyä töksäytti: – No onko
siitä kehitysavusta mitään hyötyä? Ja hirveästi menee rahaa, eikö sinne voisi lähettää ylijäämäruokaa rahan sijaan?
Kerroin esimerkin kehitysmaiden todellisuudesta. –
Teollisuusmaiden (osittain verovaroin) tuotetun ylijäämäruuan jakelu voi tuhota paikallisen maanviljelijän elannon.
Hänen tuotteensa jäävät myymättä, tai hän joutuu myymään ne alihintaan. Siten hänellä ei ole seuraavana vuonna
varaa siemeniin, ja pian hänkin perheineen on ruoka-apujonossa. Jos taas häneltä ja muilta viljelijöiltä sitoudutaan
ostamaan kehitysapueuroilla sato, voi hän jopa laajentaa
tuotantoaan ja palkata ruoka-apujonosta muutaman työntekijän itselleen.
Eihän se ihan näin helposti suju, mutta esimerkki on periaatteellisella tasolla valaiseva. Sukulaistäti myös hiljeni.
Muutkin kuin sukulaiseni ovat tuskastuneet kehitysmaiden muutoksien hitauteen. Harva muistaa, millainen kehitysmaa Suomi oli 100 vuotta sitten. Myös asenteet muuttuvat usein vasta uusien sukupolvien myötä. Vai jaatko sinä
vanhempiesi ja lastesi näkemykset tasa-arvosta, shoppailusta ja ajankäytöstä?
Myös kehitysmaiden ikipresidentteihin ja demokratiakehityksen hitauteen turhaannutaan. Miten voi olla sama presi-
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dentti yli 25 vuotta ja jätetään vaalitkin väliin? Ja vielä sairaanakaan presidentti ei luovu vallasta, ja poliittinen eliitti antaa tämän tapahtua!
Huomasithan muuten, että viittasin edellä Suomeen ja
Kekkoseen? Kaikki eivät hyväksy vertaustani, vaan rupeavat kertaamaan idänsuhteita ja kylmää sotaa. Mutta mitä me tiedämme afrikkalaisvaltioiden kylmästä sodasta ja
naapurisuhteista? En jaa ajatusta, että Suomi ja suomalaiset ovat erilaisia kuin ”ne siellä Afrikassa.”
Toinen usein käyttämäni vertaus koskee suuria rakennusurakoita. Korkean teknologian ja koulutuksen Suomessa
mm. musiikkitalon ja keskustakirjaston budjetit ja aikataulutus ovat pettäneet. Se on hyvä muistaa, kun kritisoi kehitysmaiden rakennushankkeita. Saavatko siis kehitysmaat
ja niiden kansalaiset olla epätäydellisiä? Vai onko rooli varattu vain suomalaisille?
Minulle Afrikka on opettanut, kuinka samanlaisia ihmiset
kaikkialla ovat. Kaikki haluavat elää rauhassa, käydä töissä
ja kouluttaa lapsensa. Ja toisaalta: poliittinen suhmurointi, hyvä veli – järjestelmät ja oman ryhmän eduntavoittelu
on osa arkipäivää niin Suomessa kuin maailmalla. Tärkeää
on, että kunnioitamme demokratiaa ja hyvää hallintoa lähellä ja kaukana.

Kirkon työntekijät ja seurakuntien rivijäsenet
ottavat yhteyttä Pipliaseuraan hyvin erilaisissa asioissa. Kirkkoherrat saattavat kysyä vihkiraamattuja tai jäsenyyteen liittyviä asioita.
Nuorisotyöstä vastaavat kysyvät Raamattuja
rippikoululaisille sekä Lastenraamattuja lapsityöhön. Moni rivijäsen kysyy jotakin erityistä, itselle mieluista Raamattua, virsikirjaa tai koruja.
Ahkerimmin asialla on usein lähetyssihteeri, joka kyselee vierailijaa seurakunnan eri tilaisuuksiin tai tiedustelee materiaaleja rippikouluihin
ja lähetyspiireihin. On oikein hyvä, että kysytään. Onneksi on puhelin ja internet. Kaikkeen
ei kuitenkaan voi vastata puhelimessa. Mikään
ei korvaa henkilökohtaista tapaamista.

Jokaista on ajateltu

Pipliaseurassa on päätetty jalkautua seurakuntiin useamman henkilön voimin. Viime talven aikana seuran väki kiersi jo useilla paikkakunnilla
ja kokemukset olivat niin myönteisiä, että syksyllä tullaan jatkamaan. Mukana on laaja valikoima Raamattuja ja muuta kirjallisuutta – eikä ainoastaan omia kustanteita vaan myös muiden
kustantajien kirjoja. Kirjavalikoimat on koottu yhteistyössä Katharos oy:n kanssa. Pöytiin
voi tulla tutustumaan, keskustelemaan, kyselemään ja tekemään hankintoja. Jokaista seurakuntalaista ja työntekijää on ajateltu.

Lähetystapahtuma

Pipliapäivä on myös lähetystapahtuma. Joka
vuosi Pipliaseura tuottaa teemamateriaalin, jota voi käyttää seurakunnissa eri tilaisuuksissa.
Materiaaliin kuuluu tuhti tietopaketti, videoita ja valmiita PowerPoint -esityksiä. Pipliapäi-

vien yhteyteen järjestetään lyhytkurssi materiaalin käyttöön. Monet rippikoulujen vetäjät ovat
havainneet tämänvuotinen materiaali Pisaroita –
Mekong-joen varrelta toimivaksi myös nuorten
parissa. Ensi vuoden materiaali tulee käsittelemään Intiaa. Uusi vuositeema-aineisto on yhteishanke, jota Pipliaseurasta ovat laatimassa Satu
Toukkari ja Hanna Asikainen sekä Nuorten Keskuksen kutsumana pastori Jari Pulkkinen Tampereen seurakuntayhtymästä. Tuleva materiaali on
valmis tammikuussa 2015.
Pipliapäivä on tilaisuus, jossa voit päivittää tietosi seurakunnan ja Pipliaseuran välistä yhteistyötä,
antaa palautetta ja kertoa erilaisista tarpeista ja
toiveista. Koska seura on osa laajaa kansainvälistä verkostoa, on todennäköistä, että myös jossakin muualla tehdään jo jotakin samojen kysymysten parissa. Haasteisiin saattaa olla jo vastauksia.
Pipliapäivään ovat kaikki tervetulleita. Pullakahvi
odottaa ja voit myös osallistua arpajaisiin. Saat itse valita arpajaisvoiton laajasta tuotevalikoimasta.
Tervetuloa!
Seuraavat Pipliapäivät
17.9. Kouvola, Kouvolan seurakuntakeskus
Martta-sali ja ala-aula Savonkatu 40
24.9. Joensuu, Joensuun seurakuntakeskus
Kirkkokatu 28
8.10. Lappeenranta, Lappeen seurakuntasali
Valtakatu 38, sisäänkäynti Kirkkokatu 10 A
12.11. Pori, Porin seurakuntakeskus
Itäpuisto 14
26.11 Kuopio, Kuopion tuomiokirkkoseura
kunta, Keskusseurakuntasali, Suokatu 22
PIPLIA
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Suomen Pipliaseura on mukana vuoden 2014 seurakuntavaalien järjestämisessä, mm. yhteistyössä Hyvän
tekemisen toreilla.

S

Alueella voi tutustua laajasti kirkon ja eri järjestöjen aiheisiin otsikolla: Mitä hyvää sinä toivoisit kirkon tekevän? Pipliaseura esittelee myös uudistuvaa verkkokauppaansa, Pipliakauppa.fi:tä.
Isolla lavalla on luvassa haastatteluita, joissa piispat haastattelevat kirjailijoita. Piispoja on tavattavissa myös yhteisellä messuosastolla.

Jokaisella äänellä on väliä! Ehdokkaan valinnassa voit käyttää apuna netistä löytyvää vaalikonetta.
Lue lisää: seurakuntavaalit.fi
Tee myös testi: Millainen hyväntekijä olet?

Helsingin Kirjamessut, Messukeskus, osasto 7d39

Hyvän tekemisen torit
Vuoden 2014 seurakuntavaalien teemana on Usko hyvän tekemiseen. Hyvän tekemisen tori tuo näkyväksi seurakuntien
ja järjestöjen perustyötä, hyvän tekemistä arjessa. Toreilla saadaan kuvaa laajasta hyvänteosta paitsi kotimaassa myös
työn ja tuen vaikutuksesta eri puolilla
maailmaa.

Miltä tuntuu, jos et osaa lukea?

Edessäsi on kaksi kylttiä ja niiden takana kaksi samanlaista kulhoa popcorneja.
Jotain eroa kulhojen sisällössä silti on –
se selviää edessä olevista kylteistä. Mutta: tekstit ovat kryptisiä. Jos en osaa niitä
lukea, jää vain mahdollisuus kokeilla. Tässä tapauksessa vaikutus on harmiton. Oikeassa elämässä et voi olla varma.

Osalla Hyvän tekemisen toreista on jaossa
Agricola-leivoksen reseptiä. Lukutaitotyön
symboli, Agricola-leivos valittiin kansanäänestyksellä viime keväänä muistuttamaan
lukutaitotyön merkityksestä.

Pipliaseuran Hyvän tekemisen torilla testi havainnollistaa tilannetta, jossa yli 750
miljoonaa aikuista elää vielä nykyäänkin.
He ovat lukutaidottomia. Miltä se tuntuu?
Et saa selvää katukylteistä, et lähikaupan
hintalapuista tai lääkeohjeesta. Saati pysty osallistumaan yhteiskunnallisiin asioi-

Helsingin Kirjamessut
lokakuussa
Suomen Pipliaseura on mukana Helsingin Kirjamessuilla 23.–26. lokakuuta. Tänä vuonna olemme
yhteisellä messualueella yhdessä seurakuntavaalien ja muiden kirkon järjestöjen kanssa teemalla: Usko hyvän tekemiseen.

eurakuntavaalit järjestetään isänpäivänä 9.11. Varsinaista vaalipäivää edeltää ennakkoäänestysviikko 27.–31.10. Ennakkoäänestysviikolla Hyvän tekemisen toreilla voi myös äänestää.

TEKSTI: TERHI HUOVARI

✐

Seurakuntavaalit 2014 lähestyvät

ajankohtaista

hin, opiskelemaan tiettyä ammattia tai
puolustamaan oikeuksiasi siksi, että sinulta puuttuu tämä perustavaa laatua oleva edellytys.

Lukutaito on perusihmisoikeus

Pipliaseurat tekevät kaikkialla maailmassa
töitä tuodakseen lukutaidon kaikkien ulottuville riippumatta kielestä, iästä tai sukupuolesta. Etenkin tyttöjen ja naisten koulutus on tärkeää, sillä se kohentaa perheiden elämää monin tavoin.
Lukutaitotyö liittyy läheisesti raamatunkäännöstyöhön. Vielä nykyäänkin raamatunkäännöstyön yksi konkreettinen seuraus on, että kansat saavat kirjakielen, omakielistä kirjallisuutta ja oppivat lukemaan.

Kortti kuin pieni
alttari
Pipliaseuran tämän vuoden joulukortti on Minna L. Immosen
herkkä ja kaunis taideteos. Jouluevankeliumin sisältävän kortin
voi nostaa pystyyn jouluiseksi alttariksi ja pöytäsomisteeksi.
Kannessa on enkeli ja sisäsivulla pyhä perhe ja paimenet ihastelemassa vastasyntynyttä Vapahtajaa.
Näin taiteilija itse kertoo kortista: ”Tunnelma ja kuva jäivät mieleeni Keski-Euroopan joulutoreilta. Perinteinen kuvitus ja joulusanoma sopivat suomalaiseen kulttuuriin. Ihana kortti antaa
ja saada!”

Yhdistyneiden Raamattuseurojen (UBS)
verkoston kautta v. 2013 lukutaito-opetusta tuettiin 43 maassa 28 kielellä. Suomen Pipliaseura on mukana lukutaitotyössä mm. Argentiinassa, Boliviassa, Egyptissä ja Kambodžassa.

Välineitä seurakuntien käyttöön Hyvän tekemisen torille www.piplia.fi/hyvantekemisentori
12

|

PIPLIA

PIPLIA

| 13

TEKSTI: LIISA SEPPÄNEN

SUOMEN PIPLIASEURA

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

”...minulla ei ole jäljellä kuin kourallinen jauhoja ruukussa ja
vähän ruokaöljyä pullossa.” 1. Kun. 17:12

RAAMATTUMYYNTI

KUOPION PIPLIASEURA
Rastaantie 44, 70340 Kuopio,
(017) 2614 286, siht. Kirsti Tervo
KYMENLAAKSON PIPLIASEURA
pj. Heikki Kiviluoto, 0400 752 201
heikki.kiviluoto (at)evl.fi
LAPIN PIPLIASEURA
Valtakatu 37 A 8, 96200 Rovaniemi
040 535 2285, pj. Ilmo Pulkamo

Luther: ”Jokapäiväinen leipä tarkoittaa kaikkea, mitä ruumiimme ravinnokseen ja muuten välttämättä tarvitsee. Siihen kuuluvat:

Saitpa pisteitä 1 tai 10, tulosta tulkitaan näin: ”Me pyydämme tässä rukouksessa, että hän auttaisi meitä käsittämään tämän ja vastaanottamaan jokapäiväisen leipämme kiitollisina.” Sekä Sarpatin leskelle että Sinulle kaikki tulee Jumalalta – tai sitten sait kaiken itse aikaan. Kumpi on iloisempaa elämää?
Keksin sanaleikin: Kun on varakas, on varaa elää omassa varassa. Jumala joutaa turhana pois. Mutta
jos saan sisäisen vararikon armon, silloin opin rukoilemaan pyhässä huolettomuudessa:
14
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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

Pekka Särkiö (pj), Taina Karhu, Keuruu (SVKN), Minna
Koistinen, Joutseno (ev.lut.), Jaana Kymäläinen, Helsinki
(ev.lut.), Timo Mäkirinta, Jyväskylä (ort.), Anna-Maija
Pahkala, Kalajoki (ev.lut.), Jaana Rantala, Turku, (ev.lut.),
Olli Saunanoja, Espoo (ev.lut.), Katri Tenhunen, Helsinki
(kat.), Sami Uusi-Rauva, Tampere (ev.lut.)

Markku Kotila, toiminnanjohtaja 010 838 6512
Martti Asikainen, ohjelmajohtaja 010 838 6530
Satu Toukkari, sidosryhmäkoordinaattori 010 838 6531
Anne Huoponen, varainhankinnan koordinaattori 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
Tuija Numminen, toimistosihteeri 010 838 6522
Matleena Järviö, ohjelmajohtaja, kv-työ 010 838 6515
Leena Koivisto, kumppanuuskoordinaattori 010 838 6518
Anu Tuomainen, visuaalinen suunnittelija 010 838 6525
Hanna Asikainen, mediasuunnittelija 010 838 6535
Terhi Huovari, viestintäjohtaja 010 838 6536
Seppo Sipilä, käännöstyön johtaja 010 838 6514

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

etunimi.sukunimi(at)piplia.fi
esite- ja ilmaismateriaali info(at)piplia.fi

Katso tarkemmat yhteystiedot: www. piplia.fi

 tilauskortti

ruoka, juoma. Mitä söin tänään, jäikö jääkaappiin ja pakastimeen jotakin…
vaatteet, kengät. Onko minulla päällepantavaa talveksikin…
koti, pelto. Onko minulla osoite, nukunko sängyssä yöni, mitä ikkunoista näkyy…
karja, raha, omaisuus. Saanko laskuni maksetuiksi…
kelpo aviopuoliso, kunnolliset lapset. Tai sisarukset, vanhemmat, muut läheiset…
kunnollinen palvelusväki, kunnolliset ja luotettavat esimiehet. Saanko tai sainko tehdä työtä…
hyvä hallitus, suotuisat säät, rauha, järjestys, kunnia. Millaista on elää Suomessa…
terveys. Mihin kykenen, mikä on mahdollista…
hyvät ystävät, luotettavat naapurit. Onko minulla heitä…
ja muu sellainen. Kuuluuko vielä muutakin hyvinvointiini…

MIKKELIN PIPLIASEURA
Mikkelin seurakuntakeskus,
PL 21, 50101 Mikkeli
0400 143410 pj. Marja Holm

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

KESKI-SUOMEN PIPLIASEURA
Vaajakosken kirkko, Kirkkotie 11,
40800 Vaajakoski
pj. Hannu Huttunen
hannu.s.huttunen(at)evl.fi

Lehdissä ja Internetissä on suosittuja Testaa itsesi, millainen olet! -pikatestejä. Lutherin selitys jokapäiväisestä leivästä on oiva hengellinen testi. Lue sitä hitaasti, mietiskellen, rukoillen. Anna kuvien nousta mieleesi. Laita rasti ruutuun, jos huomaat asian olevan kohtuullisen hyvällä tolalla.
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ETELÄ-KARJALAN PIPLIASEURA
Kolikkoinmäentie 37
54410 Ylämaa
0500 482 597, siht. Jarmo Piispanen

HELSINGIN PIPLIASEURA
Viklakuja 3 F, 00200 Helsinki
Pj. Kari Kallio kari.a.kallio(at)elisanet.fi

Hengellinen inventaario
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

ETELÄ-HÄMEEN PIPLIASEURA
Kiikkulank. 5 A 3, 15950 Lahti
0400 841877, siht. Raija Heikkurinen

Hallitus

Alueelliset pipliaseurat

Sarpatin leski puhui totta: ruokakomero
ammotti tyhjänä. Mutta jotakin muuta
hänellä oli enemmän kuin minulla. Hänellä oli häkellyttävä luottamus Jumalaan.
Profeetta Elia eli kädestä suuhun, vailla
huomisen huolta. Tyytyväinen ja kiitollinen ihminen on vähän tyhmä, yksinkertainen. Niin me salaa ajattelemme.
Älykäs ihminen on kriittinen, huomaa
epäkohdat, valittaa ja varautuu aina pahimpaan, eikö?
”Sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista”, moitti Jeesus Marttaa. Me
kaikki, joita sisäinen martta riepottaa,
voisimme pysähtyä katselemaan: Miltä
näyttää jauhoruukkuni, öljypulloni? Mitä minulla on jäljellä?

HENKILÖKUNTA

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

 Haluan Piplia-lehden ilmaiseksi (4 nroa / vuosi)
 Haluan ryhtyä kuukausilahjoittajaksi. Lähetämme ohjeet
lahjoittamisen käynnistämiseksi.
 Haluan esitteitä raamattutyöstä (n. 6 kpl / vuosi)
 Haluan liittyä kannattajajäseneksi (30 € / vuosi)

Pipliaseura maksaa postimaksun

 Olen muuttanut / osoitteessani on virhe
Nimi ...........................................................................................................................................................
Lähiosoite vanha ............................................................ uusi...............................................................
Postinro ja –toimipaikka ........................................................................................................................
Päiväys ja allekirjoitus

Piplia 3/2014

Suomen Pipliaseura ry
Tunnus 5005 291
00003 Vastauslähetys

AINUTLAATUINEN 		
						 PIPLIA

p

www.piplia.fi ■

JOULUKORTTI 2014

■

Kolmiosaisessa kortissa on perinteinen jouluevankeliumi
ja taiteilija Minna Immosen tunnelmallisesti maalaama
”Pyhä perhe”. Hintaan sisältyy kirjekuori. Minimitilaus 5 kpl.
2 € / kpl (1,90 € / yli 100 kpl)
Tilaa ajoissa!

RAAMATTU APOKRYFIKIRJOIN

Pipliakauppa.fi uudistuu syyskuussa
Tutustu laajaan valikoimaamme entistä
helpommin ja tarkemmin.
Avajaistarjouksena useita suosikkituotteita!

■

UUTUUS

Keskikokoinen Raamattu, jossa on
miellyttävät taipuisat nahkajäljitelmäkannet kyyhkysen siluetilla. Raamattu
sisältää reunahakemiston, nelivärikartat, hakemistot sekä johdannot apokryfi
kirjoihin.
UUTUUKSIA! TUTUSTU PIPLIAKAUPASSA!
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Suomen Pipliaseura ¡ PL 54, 00241 HELSINKI ¡ puh 010 838 6520 ¡ www.piplia.fi ¡ www.pipliakauppa.fi ¡ www.facebook.com/pipliaseura

Joulukortti 2014
(Minimi 5 kpl)

■

2€

kpl

ruotsinkielinen

2€

kpl

(1,90 € / yli 100 kpl)

Raamattu apokryfikirjoin ■

Kyyhkynen 2 5€

kpl (48€)

Postikulut lisätään hintaan.
Pipliaseura maksaa postimaksun.

Nimi

Suomen Pipliaseura ry
Tunnus 5005 291
00003 Vastauslähetys

Katuosoite
Postitoimipaikka
Päiväys ja allekirjoitus 				

Puh.

