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Joko tai vai sekä että
Kristillisen ihmiskuvan keskeinen elementti on 

ajatus, että jokainen ihminen on luotu Juma-
lan kuvaksi. Kukaan meistä ei ole Jumalan silmis-
sä erehdys. Jokainen meistä on Jumalan silmissä 
ainutkertainen ja mittaamattoman arvokas. Tämän 
perusteella jokaisella ihmisellä on loukkaamaton 
ihmisarvo.

Poljemme ihmisarvoa, jos syrjäytämme hiv-positii-
visen ihmisen yhteisön ulottuvilta. Poljemme ihmis-
arvoa, jos esitämme vanhuspalveluiden leikkauk-
sia sen perusteella, ettei vanhuksiin enää kannata 
investoida.
 
Ihmisarvo ja ihmisoikeudet ovat kaksi eri näkökul-
maa samaan asiaan. Ei toista ilman toista.
 
Ihmisoikeudet perustuvat Jumalan luomistyöhön. 
Jumalan rakkaus kutsuu meitä puolustamaan heik-
koja, jakamaan omastamme, poistamaan ihmisten-
välisiä raja-aitoja ja vahvistamme ihmisoikeuksia. 
Puolustamme Jumalan luomistyötä, kun suojelem-
me ja puolustamme ihmisoikeuksia kulttuuriin, us-
kontoon, etniseen taustaan, sukupuoleen tai yh-
teiskunnalliseen asemaan katsomatta. Jokainen 
meistä on Jumalan silmissä kaunis.

pääkirjoitus  MARKKU KOTILA  

Päätoimittaja  Markku Kotila  |  Vastaava toimittaja  Terhi Huovari  |    Toimitussihteeri  Hanna Asikainen   |  Graafinen suunnittelu ja kuvankäsittely  Anu Tuomainen  
Toimitus ja osoitteen muutokset Suomen Pipli a seura   |   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.

Suomen Pipliaseura on maan vanhin 
kristillinen yhdistys (per. 1812). Sen tehtä-
vinä ovat kansainvälinen raamattutyö, 
suomalaisen Raamatun kustantaminen 
sekä Raamatun käytön edistäminen yhteis-
työssä kirkkojen kanssa.

Suomen Pipliaseuran jäsenlehti Piplia
ilmestyy neljästi vuodessa.  Lehti lähetetään jä-
senille, lahjoittajille, kirkkoherranvirastoihin ja 
seurakuntien lähetystyöstä vastaaville.
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Köyhän ja kiusatun 
kansan rukous

 TEKSTI: OLLI HALLIKAISEN  ESITELMÄN POHJALTA TOIMITTANUT MARTTI ASIKAINEN 

Jeesuksen opettama Isä meidän -ru-
kous säilyi alkuaan köyhien ja koette-

lemuksissa elävien Jeesukseen uskovien 
rukouksena. Nämä ihmiset elivät Genne-
saretin järven luoteispuolella. Niukan toi-
meentulonsa he saivat maanviljelijöinä 
ja käsityöläisinä. Leipä ja kala olivat hei-
dän pääravintonaan. Kuitenkin myös näl-
kä oli tuttu vieras. Väki oli raskaasti vero-
tettua ja velkaantunutta. Heidän paris-
saan tallennettiin Jeesuksen puheiden 
kokoelma, jota evankelistat Matteus ja 
Luukas ovat käyttäneet lähteenään. Isä 
meidän -rukous on säilynyt tässä kokoel-
massa. Minkälainen oli näiden ihmisten 

arki? Mitä he saattoivat ajatella vaatimat-
toman ruokapöytänsä ääressä rukoilles-
saan ”Isä meidän”? 

Minkälainen on minun Jumalani?
Jumala on ’Isä’. Muita Jumalan puhutte-
lumuotoja tämä lähde ei tunne. Isä on siis 
keskeisesti Jumalan nimitys. Jumalaa pu-
hutellaan Isäksi. Yhdessä kohdin siihen on 
yhdistetty lisämääre ’taivaan ja maan Her-
ra’ (Matt. 11:25-27; Luuk. 10:21-22). 

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

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

Maallisen isän tehtävä on huolehtia lapsis-
taan ja antaa heille, mitä he tarvitsevat. Ju-
mala Isänä on vielä monin verroin huoleh-
tivampi ja avokätisempi ja jakaa taivaasta 
hyvää niille, jotka häneltä pyytävät. Ajalli-
sista tarpeista ei tule murehtia (Matt. 6:22-
34; Luuk. 12:22-31). Isä tietää omiensa tar-
peet. Ensin tulee etsiä hänen valtakuntaan-
sa. Muu tarpeellinen annetaan sen ohessa.

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 juhla-
hetkiemme rukous paljastuu karhean arjen keskellä säilyneeksi rukoukseksi, jonka 
alkuperäisen yhteyden ymmärtäminen tuo rukouksen takaisin omaan arkeemme.

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 meil-
le tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille 
anteeksi velkamme  niin kuin mekin annamme anteek-
si velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen,  vaan 
päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voi-
ma ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
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Onko Isäni nimi pyhä vai häpäisty?
Isän nimi tulee pyhittää. Jeesuksen aika-
na nimen ymmärrettiin olevan olennaises-
ti osa nimen haltijaa.  Nimen pyhittäminen 
tarkoittaa Isän pyhittämistä. Vastaavasti 
kunnialla oli nykyistä tärkeämpi merkitys. 
Nimen pyhittäminen liittyi siten sen halti-
jan kunnian säilyttämiseen.

Se, joka luottaa Isään ja pyytää häneltä, 
mitä tarvitsee, antaa kunnian Isälle ja py-
hittää hänen nimensä. Joka ei luota Isän 
hyvyyteen eikä turvaudu häneen, häpäi-
see hänen nimensä.

Onko Jumala minua lähellä vai 
kaukana?
”Tulkoon sinun valtakuntasi.” Tämä pyyntö 
voidaan ymmärtää lopunajan tapahtuma-
na. Rukouksessa tuodaan esiin myös ma-
teriaaliset tarpeet, jokapäiväinen leipä ja 
velkojen anteeksisaaminen. Kun Isä antaa 
kaikkea hyvää pyytäjälle, myös valtakun-
ta voidaan nähdä tällaisen hyvän saami-
sen toteutumisena. Jumalan valtakunta 
ymmärretään jo tässä ja nyt läsnä olevak-
si vallaksi. 

Jeesus julistaa autuaaksi köyhät, sillä Ju-
malan valtakunta on heidän (Matt. 5:3; 
Luuk. 6:20). Köyhille luvataan täysi ravin-
to, lohdutus itkuun ja palkka taivaassa. 
”Autuaita olette te köyhät, sillä teidän on 
Jumalan valtakunta. Autuaita te, jotka nyt 
olette nälissänne: teidät ravitaan. Autuai-
ta 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 huo-
len aiheet. Ainakin osa yhteisöön kuulu-
neista oli köyhiä, joille nälkä oli tuttu vie-
ras. Heille rukous päivittäisestä leivästä oli 
toimeentulon asia. Isä meidän -rukoukses-

sa pyynnön kohteena on riittävä leipä kä-
sillä olevalle päivälle. Pyyntö ei tähyä tule-
vaan päivään eikä lopun aikaan. Päivittäi-
sen leivän saaminen oli osoitus Jumalan 
huolenpidosta.
Kenelle minä olen velkaa?
”Ja anna meille velkamme anteeksi…” Ras-
kaan verotuksen seurauksena monet maa-
seudun kylien asukkaat ylivelkaantuivat ja 
menettivät omaisuutensa lainojen pantti-
na. Jeesuksen ajalta on säilynyt velkakir-
joja, jotka osoittavat, että erityisesti maa-
seudun kylien pienviljelijät ja käsityöläi-
set olivat velkaantuneita. Heihin kohdistui 
kaksinkertainen verotus. Rooman valta-
kunta keräsi veroina maatalous- ja käsi-
työtuotteita. Toisaalta Jerusalemin temp-
peli vaati oman veronsa. Tilannetta kärjisti 
vielä se, että kaupungeissa asuva varakas 
eliitti oli vapautettu verotuksesta.

Kun yhteisössä rukoiltiin velan anteeksi-
saamista, rukoilijoilla oli ensisijassa mie-
lessä rahavelan anteeksisaaminen. He 
rukoilivat, että Jumala voisi puuttua vel-
kaantumisongelmaan ja saattaa velkojen 
anteeksiantamista koskevan lain täytän-
töön ja antaa velat anteeksi, kuten Van-
hassa testamentissa oli luvattu (5. Moos. 
15:1-11). Siksi he itse sitoutuivat antamaan 
velat anteeksi niille, jotka olivat heille vel-
kaa.

Myöhemmässä vaiheessa velka ymmär-
rettiin myös  ’synniksi’ eli rakkaudenvelak-
si Jumalaa ja toista ihmistä kohtaan. Näin 
alun perin rahavelkaa koskenut pyyntö 
muuttui rikkomuksen anteeksiantamisen 
pyynnöksi. Tämä tulee ilmi velkapyynnön 
sanamuodossa Luukkaalla. Siinä pyyde-
tään anteeksi syntejä, ei velkaa. 

Mikä minua voi uhata?
”Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, 

vaan päästä meidät pahasta.” Rukouk-
sen koetus tai kiusaus on yhtä todellinen 
kuin nälkä ja velka. Kyse oli uhkaavasta ti-
lanteesta, 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 ope-
tukseensa. Pienessä kyläyhteisössä epäil-
lyksi ja syytetyksi joutuminen oli epäile-
mättä vakava paikka. Luopuminen ympä-
ristön paineen tuoman koetuksen edessä 
oli hyvin mahdollinen. Siksi koetukseen lu-
vattiin Pyhän Hengen apu.

Koetus on sittemmin ymmärretty ’hen-
gellisenä’ kiusauksena, Paholaisen kiu-
saamisen kohteeksi joutumisena. Tämä 
tulee ilmi myös Matteuksen Isä meidän 
-rukouksessa, jossa koetuksesta varjeltu-
misen pyyntöä seuraa pahasta pääsemi-
sen pyyntö.  

Omat arkiset kysymykset saattavat olla 
toisenlaiset, mutta eivät nälkä, velkaantu-
minen tai kiusatuksi joutuminen ole vie-
raita tänäkään aikana. Jumalan tahdon to-
teutumista ikävöi ja rukoilee varmaan jo-
kainen tähän epäoikeudenmukaisuuden ja 
väkivallan maailmaan. Isä meidän -rukouk-
sesta kuultaa ihmisen arki ja jokainen saa 
liittää siihen oman arjen kysymykset. 

Olli Hallikaisen Kokkolassa 24.5.2014 pitämän 
esitelmän ja artikkelin Isä meidän -rukous 
Jeesuksen sanojen evankeliumissa pohjalta 
toimittanut Martti Asikainen. 

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

Siunaus ja rakkaus välittyvät 
Pipliaseuran uudessa korussa

Pipliaseuran 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 tär-

keä ja lähellä sydäntäsi. 

tekstI: tuIJa nummInen  kuvat: kuLtakeskus

Korun suunnitellut Assi Arnimaa-
Leinonen 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 

Korusetti muodostuu sydämestä, jonka sisällä on pieni risti. Molemmilla on oma 
ketjunsa. Jos korun antaa esimerkiksi vauva- tai kummilahjana, äiti voi pitää sydän-
korua 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. Päätyö-
nään hän suunnittelee mallistoja Kohinoor-timanttikorubrändille Kultakeskus Oy:n 
Hämeenlinnan tehtaalla. 
 "Tavoitteeni on suunnitella elegantteja ja klassisia timanttikoruja, tulevaisuuden 
perintökalleuksia. Vastapainoksi timanttikorujen suunnittelulle olen saanut muo-
toilla hopeakoruja erilaisiin yhteistyöprojekteihin. Hopea materiaalina antaa suun-
nittelijalle enemmän vapautta irrotella, sillä materiaalikustannuksia ei tarvitse tui-
jottaa ihan niin tarkasti. Silti haluan tuotteideni olevan tyylikkäitä ja ajattomia, 
muotojen sulavia ja elegantteja, sellaisia, joita on mukava katsoa ja koskettaa."



Lähimmäisenrakkauden toteuttamista
Pipliaseurojen Laupias samarialainen -hiv-ohjel-
man tavoitteena on asennemuutos, joka näkyy 
arjessa suvaitsevaisuutena, tekoina ja vastuun-
tuntoisina valintoina. Ohjelma tekee näkyväksi 
syrjinnän taustalla olevia asenteita ja uskomuksia. 

Hiv-ohjelman vuorovaikutukseen perustuvis-
sa koulutuksissa jaetaan asiatietoa hivistä ja aid-
sista. Asenteiden tunnistamisessa hyödynnetään 
myös raamatuntekstejä, kuten kertomusta lau-
piaasta samarialaisesta.  

Jokainen on yhtä arvokas
Kehitysmaissa vammaiset kuuluvat kaikkein hei-
koimmassa asemassa olevaan ihmisryhmään. Hei-
dät unohdetaan usein koko yhteisöä koskevista 
asioista, kuten myös kehitysyhteistyöhankkeiden 
suunnittelusta ja toteutuksesta. 

Suomen Pipliaseuran tukemissa Laupias samaria-
lainen -hiv-hankkeissa ohjelma ulottuu myös vam-
maisiin. Burundissa ja Malawissa työskennellään 
erityisesti sokeiden ja heikkonäköisten parissa. 
Norsunluurannikolla keskitytään kuuroihin. Myös 
koulutusmateriaaleja kehitetään vastaamaan eri-
tyistarpeita kussakin maassa. Vammaisia henkilöi-
tä on mukana hankkeen eri kehitysvaiheissa.  
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tekstI: Leena koIvIsto 

esimerkkejä, miten köyhyys voi johtaa hi-viruksen leviämiseen.” Kysy-
mys 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 va-
litettavasti siihen osaan, jolla taitoa ei ole. Onneksi Laupias samaria-
lainen -koulutus ei rakennu pelkästään lukutaidon varaan. ”Pienryh-
mien jälkeen nähdään ja kuullaan pieni näytelmä paikallisten esittä-
mänä…", kouluttaja valaisee.

Kuvittele itsesi sokeaksi burundilaiseksi naiseksi
Olet löytänyt Laupias samarialainen -koulutukseen omin avuin, sillä 
koulutus järjestetään kotikylässäsi ja matka on tuttu: tunnustelemal-
la puita ja rakennuksia tiedät, missä kohtaa seisot kouluttajaan näh-
den. Sinua jännittää, sillä kylässäsi hiv-koulutukseen osallistuminen 
on kaltaisellesi sokealle naiselle ennenkuulumatonta. Nyt tunnet ot-
teen käsivarressasi ja tutun äänen sanovan: ”Tule vain mukaan, Glo-
ria, me jo odotimmekin sinua. Sinun asiantuntemustasi tarvitaan, kun 
mietimme, miten näkövammaisille nuorille voisi kertoa hi-viruksesta.” 
Puhuja on naapurisi Mariette, joka toimii vapaaehtoisena Laupias sa-
marialainen -ohjelmassa. Kouluttajakin tulee toivottamaan sinut ter-

 POHDI LAUPIAS SAMARIALAINEN -     

 KOULUTUSMATERIAALIN KYSYMYKSIÄ        

 ■ Miksi ihmiset joskus käyttäytyvät vastuutto-
masti, vaikka tietävät seurauksista?

 ■ Mikä saisi mielestäsi ihmiset käyttäyty-
mään 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?

vetulleeksi. ”Huolehdimme siitä, että pystyt seuraamaan 
opetusta kaikin mahdollisin tavoin. Selitämme kuvataulu-
jen kuvat. Materiaalivihkonen löytyy myös kuunneltava-
na versiona ja näyttelijöiden asuja pääset itse kosketta-
maan”, kouluttaja selittää. Alat todella innostua. Tuntuu 
mahtavalta huomata, ettei vamma ole esteenä oppimi-
selle ja osallistumiselle.

kuvat: uBs

Tervetuloa mukaan kokemusmatkal-
le  Laupias samarialainen -hiv-ohjelman 
arkipäivään. Eläydy hetkeksi otsikoi-
den mukaisesti…

Kuvittele itsesi burundilaiseksi
Asut maassa, joka on yksi Afrikan pienim-
mistä. Luonto on äärimmäisen vihreää ja 
kasvusto niin tiheää, että polun löytämi-
nen on välillä vaikeaa. Ilman täyttää kos-
teus ja lintujen laulu. Aurinko paahtaa 
kuumana suoraan pään päällä.  

Tänään kylässäsi järjestetään hiviin ja     
aidsiin liittyvää koulutusta. Yleensä tä-
mänkaltaiset koulutukset ovat tuntuneet 
vierailta, etkä itse asiassa ole saanut nii-

hin kutsuakaan. Tällä kertaa mielenkiinto-
si on kuitenkin herännyt, sillä sait henki-
lökohtaisen kehotuksen tulla paikalle. Li-
säksi kuulit, että hiv-koulutuksen nimenä 
on Laupias samarialainen. Kristittynä tie-
dät toki kertomuksen laupiaasta samaria-
laisesta, mutta miten Raamatun tarina ja 
hiv tai aids muka liittyvät toisiinsa? 

Kuvittele itsesi burundilaiseksi   
naiseksi
Lähestyt pientä väkijoukkoa, joka istuu 
maassa odottaen. Kuulet yhden osallistu-
jan kommentoivan: ”Keksin vielä yhden ta-
van, jolla aviopari voi saada liittonsa toimi-
vammaksi niin, että ei tarvitsisi olla usko-
ton...” Olet häkeltynyt: tämmöistäkö täällä 

puhutaan? Kouluttaja kannustaa kaikkia 
kommentoimaan ja sanomaan mielipiteen-
sä. Välillä pohditaan Raamatun esimerkke-
jä ja niiden suhdetta tähän päivään. ”Miten 
Laupias samarialainen toimi kohdatessaan 
sairaan ja hyljeksityn? Onko meidän teh-
tävämme tuomita?” Kysymyksiä lähimmäi-
senä ja kristittynä elämisen vastuista ja va-
linnoista pohditaan eri näkökulmista. Nyt 
ihmiset jaetaan pieniin keskusteluryhmiin. 
Tuntuu siltä, että vastaukset kysymyksiin 
todella löydetään yhdessä. Jokainen pai-
kallaolija joutuu tarkistamaan omia asen-
teitaan ja ennakkoluulojaan ihan uudessa 
valossa. Haluat kuulla lisää!

Kouluttaja neuvoo pienryhmiä: ”Miettikää 

 ■   Laupias samarialainen -hiv-hankkeissa ohjelma ulottuu myös vammaisiin.  ■   

Laupias samarialainen olet sinä. 
Mene ja auta!



✐ ajankohtaista
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Kirkon työntekijät ja seurakuntien rivijäsenet 
ottavat yhteyttä Pipliaseuraan hyvin erilaisis-
sa asioissa. Kirkkoherrat saattavat kysyä vih-
kiraamattuja tai jäsenyyteen liittyviä asioita. 
Nuorisotyöstä vastaavat kysyvät Raamattuja 
rippikoululaisille sekä Lastenraamattuja lapsi-
työhön. Moni rivijäsen kysyy jotakin erityistä, it-
selle mieluista Raamattua, virsikirjaa tai koruja. 
Ahkerimmin asialla on usein lähetyssihteeri, jo-
ka kyselee vierailijaa seurakunnan eri tilaisuuk-
siin tai tiedustelee materiaaleja rippikouluihin 
ja lähetyspiireihin. On oikein hyvä, että kysy-
tään. Onneksi on puhelin ja internet. Kaikkeen 
ei kuitenkaan voi vastata puhelimessa. Mikään 
ei korvaa henkilökohtaista tapaamista.

Jokaista on ajateltu
Pipliaseurassa on päätetty jalkautua seurakun-
tiin useamman henkilön voimin. Viime talven ai-
kana seuran väki kiersi jo useilla paikkakunnilla 
ja kokemukset olivat niin myönteisiä, että syk-
syllä tullaan jatkamaan. Mukana on laaja valikoi-
ma Raamattuja ja muuta kirjallisuutta – eikä ai-
noastaan omia kustanteita vaan myös muiden 
kustantajien kirjoja. Kirjavalikoimat on koot-
tu yhteistyössä Katharos oy:n kanssa. Pöytiin 
voi tulla tutustumaan, keskustelemaan, kysele-
mään ja tekemään hankintoja. Jokaista seura-
kuntalaista ja työntekijää on ajateltu.

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

Pipliapäivään jokainen 
on tervetullut

vien yhteyteen järjestetään lyhytkurssi materi-
aalin käyttöön. Monet rippikoulujen vetäjät ovat 
havainneet tämänvuotinen materiaali Pisaroita – 
Mekong-joen varrelta toimivaksi myös nuorten 
parissa. Ensi vuoden materiaali tulee käsittele-
mään Intiaa. Uusi vuositeema-aineisto on yhteis-
hanke, jota Pipliaseurasta ovat laatimassa Satu 
Toukkari ja Hanna Asikainen sekä Nuorten Kes-
kuksen kutsumana pastori Jari Pulkkinen Tampe-
reen seurakuntayhtymästä. Tuleva materiaali on 
valmis tammikuussa 2015.

Pipliapäivä on tilaisuus, jossa voit päivittää tieto-
si seurakunnan ja Pipliaseuran välistä yhteistyötä, 
antaa palautetta ja kertoa erilaisista tarpeista ja 
toiveista. Koska seura on osa laajaa kansainvälis-
tä verkostoa, on todennäköistä, että myös jossa-
kin muualla tehdään jo jotakin samojen kysymys-
ten parissa. Haasteisiin saattaa olla jo vastauksia.
Pipliapäivään ovat kaikki tervetulleita. Pullakahvi 
odottaa ja voit myös osallistua arpajaisiin. Saat it-
se 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

tekstI: marttI asIkaInen

PiPLIApäivä†

tekstI: matLeena JärvIö

Afrikka opettaa
Istuin sukujuhlissa maatilan pihamaalla katsellen laidunta-
via lehmiä. Vanha sukulaisrouva kysyä töksäytti:  – No onko 
siitä kehitysavusta mitään hyötyä? Ja hirveästi menee ra-
haa, eikö sinne voisi lähettää ylijäämäruokaa rahan sijaan? 

Kerroin esimerkin kehitysmaiden todellisuudesta.  – 
Teollisuusmaiden (osittain verovaroin) tuotetun ylijäämä-
ruuan jakelu voi tuhota paikallisen maanviljelijän elannon. 
Hänen tuotteensa jäävät myymättä, tai hän joutuu myy-
mään ne alihintaan. Siten hänellä ei ole seuraavana vuonna 
varaa siemeniin, ja pian hänkin perheineen on ruoka-apu-
jonossa. Jos taas häneltä ja muilta viljelijöiltä sitoudutaan 
ostamaan kehitysapueuroilla sato, voi hän jopa laajentaa 
tuotantoaan ja palkata ruoka-apujonosta muutaman työn-
tekijän itselleen. 

Eihän se ihan näin helposti suju, mutta esimerkki on pe-
riaatteellisella tasolla valaiseva. Sukulaistäti myös hiljeni.

Muutkin kuin sukulaiseni ovat tuskastuneet kehitysmai-
den muutoksien hitauteen. Harva muistaa, millainen kehi-
tysmaa Suomi oli 100 vuotta sitten. Myös asenteet muut-
tuvat usein vasta uusien sukupolvien myötä. Vai jaatko sinä 
vanhempiesi ja lastesi näkemykset tasa-arvosta, shoppai-
lusta ja ajankäytöstä?

Myös kehitysmaiden ikipresidentteihin ja demokratiakehi-
tyksen hitauteen turhaannutaan. Miten voi olla sama presi-

dentti yli 25 vuotta ja jätetään vaalitkin väliin? Ja vielä sai-
raanakaan presidentti ei luovu vallasta, ja poliittinen eliit-
ti antaa tämän tapahtua!

Huomasithan muuten, että viittasin edellä Suomeen ja 
Kekkoseen? Kaikki eivät hyväksy vertaustani, vaan rupea-
vat kertaamaan idänsuhteita ja kylmää sotaa. Mutta mi-
tä me tiedämme afrikkalaisvaltioiden kylmästä sodasta ja 
naapurisuhteista? En jaa ajatusta, että Suomi ja suomalai-
set ovat erilaisia kuin ”ne siellä Afrikassa.” 

Toinen usein käyttämäni vertaus koskee suuria rakennus-
urakoita. Korkean teknologian ja koulutuksen Suomessa 
mm. musiikkitalon ja keskustakirjaston budjetit ja aikatau-
lutus ovat pettäneet. Se on hyvä muistaa, kun kritisoi ke-
hitysmaiden rakennushankkeita. Saavatko siis kehitysmaat 
ja niiden kansalaiset olla epätäydellisiä? Vai onko rooli va-
rattu vain suomalaisille?

Minulle Afrikka on opettanut, kuinka samanlaisia ihmiset 
kaikkialla ovat. Kaikki haluavat elää rauhassa, käydä töissä 
ja kouluttaa lapsensa. Ja toisaalta: poliittinen suhmuroin-
ti, hyvä veli – järjestelmät ja oman ryhmän eduntavoittelu 
on osa arkipäivää niin Suomessa kuin maailmalla. Tärkeää 
on, että kunnioitamme demokratiaa ja hyvää hallintoa lä-
hellä ja kaukana.

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

* KOLUMNI

 kuva: satu peLtosaarI-LahtInen

Matleena Järviö työskentelee Suomen Piplia-
seurassa kansainvälisen työn ohjelmajohtajana. 
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TEKSTI: TERHI HUOVARI

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

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

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 ihas-
telemassa vastasyntynyttä Vapahtajaa. 

Näin taiteilija itse kertoo kortista: ”Tunnelma ja kuva jäivät mie-
leeni Keski-Euroopan joulutoreilta. Perinteinen kuvitus ja jou-
lusanoma sopivat suomalaiseen kulttuuriin. Ihana kortti antaa 
ja saada!”  

 Helsingin Kirjamessut, Messukeskus, osasto 7d39

Seurakuntavaalit 2014 lähestyvät
Suomen Pipliaseura on mukana vuoden 2014 seura-
kuntavaalien järjestämisessä, mm. yhteistyössä Hyvän 
tekemisen toreilla. 

Vuoden 2014 seurakuntavaalien teema-
na on Usko hyvän tekemiseen. Hyvän te-
kemisen tori tuo näkyväksi seurakuntien 
ja järjestöjen perustyötä, hyvän tekemis-
tä arjessa. Toreilla saadaan kuvaa laajas-
ta hyvänteosta paitsi kotimaassa myös 
työn ja tuen vaikutuksesta eri puolilla 
maailmaa. 

Miltä tuntuu, jos et osaa lukea?
Edessäsi on kaksi kylttiä ja niiden taka-
na kaksi samanlaista kulhoa popcorneja. 
Jotain eroa kulhojen sisällössä silti on – 
se selviää edessä olevista kylteistä. Mut-
ta: tekstit ovat kryptisiä. Jos en osaa niitä 
lukea, jää vain mahdollisuus kokeilla. Täs-
sä tapauksessa vaikutus on harmiton. Oi-
keassa elämässä et voi olla varma.

Pipliaseuran Hyvän tekemisen torilla tes-
ti 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 pys-
ty osallistumaan yhteiskunnallisiin asioi-

hin, opiskelemaan tiettyä ammattia tai 
puolustamaan oikeuksiasi siksi, että sinul-
ta puuttuu tämä perustavaa laatua ole-
va edellytys.

Lukutaito on perusihmisoikeus
Pipliaseurat tekevät kaikkialla maailmassa 
töitä tuodakseen lukutaidon kaikkien ulot-
tuville riippumatta kielestä, iästä tai suku-
puolesta. Etenkin tyttöjen ja naisten kou-
lutus on tärkeää, sillä se kohentaa perhei-
den elämää monin tavoin.

Lukutaitotyö liittyy läheisesti raamatun-
käännöstyöhön. Vielä nykyäänkin raama-
tunkäännöstyön yksi konkreettinen seura-
us on, että kansat saavat kirjakielen, oma-
kielistä kirjallisuutta ja oppivat lukemaan. 

Yhdistyneiden Raamattuseurojen (UBS) 
verkoston kautta v. 2013 lukutaito-ope-
tusta tuettiin 43 maassa 28 kielellä. Suo-
men Pipliaseura on mukana lukutaitotyös-
sä mm. Argentiinassa, Boliviassa, Egyptis-
sä ja Kambodžassa.

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

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

Seurakuntavaalit järjestetään isänpäivänä 9.11. Varsinaista vaa-
lipäivää edeltää ennakkoäänestysviikko 27.–31.10. Ennakko-
äänestysviikolla Hyvän tekemisen toreilla voi myös äänestää. 

Jokaisella äänellä on väliä! Ehdokkaan valinnassa voit käyttää apu-
na netistä löytyvää vaalikonetta.

Lue lisää: seurakuntavaalit.fi
tee myös testI: mILLaInen hyväntekIJä oLet?

Hyvän tekemisen torit 
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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
merja.pyykkonen(at)evl.fi

PIRKANMAAN PIPLIASEURA
Koulukatu 5 A 16, 33200  Tampere
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

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

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

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

   Olen muuttanut / osoitteessani on virhe

Piplia 3/2014

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.) 

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

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

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

ETELÄ-POHJANMAAN  PIPLIASEURA
Pj. Tapio Hirvilammi, Nurmo
040 594 3854
tapio.hirvilammi(at)evl.fi

HELSINGIN PIPLIASEURA
Viklakuja 3 F, 00200 Helsinki
Pj. Kari Kallio kari.a.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. Heikki Kiviluoto,  0400 752 201
heikki.kiviluoto (at)evl.fi

LAPIN PIPLIASEURA
Valtakatu 37 A 8, 96200 Rovaniemi
040 535 2285, pj. Ilmo Pulkamo
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suomen pIpLIaseura ry
tunnus 5005 291
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Nimi ...........................................................................................................................................................

Lähiosoite vanha ............................................................   uusi...............................................................

Postinro ja –toimipaikka ........................................................................................................................

Päiväys ja allekirjoitus

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

Hengellinen inventaario

TEKSTI: LIISA SEPPÄNEN

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

Sarpatin leski puhui totta: ruokakomero 
ammotti tyhjänä. Mutta jotakin muuta 
hänellä oli enemmän kuin minulla. Hä-
nellä oli häkellyttävä luottamus Juma-
laan.  
Profeetta Elia eli kädestä suuhun, vailla 
huomisen huolta. Tyytyväinen ja kiitolli-
nen ihminen on vähän tyhmä, yksinker-
tainen. Niin me salaa ajattelemme. 
Älykäs ihminen on kriittinen, huomaa 
epäkohdat, valittaa ja varautuu aina pa-
himpaan, eikö? 
”Sinä huolehdit ja hätäilet niin monis-
ta asioista”, moitti Jeesus Marttaa. Me 
kaikki, joita sisäinen martta riepottaa, 
voisimme pysähtyä katselemaan: Miltä 
näyttää jauhoruukkuni, öljypulloni?  Mi-
tä minulla on jäljellä?

Lehdissä ja Internetissä on suosittuja Testaa itsesi, millainen olet! -pikatestejä. Lutherin selitys jo-
kapäiväisestä leivästä on oiva hengellinen testi. Lue sitä hitaasti, mietiskellen, rukoillen. Anna ku-
vien nousta mieleesi. Laita rasti ruutuun, jos huomaat asian olevan kohtuullisen hyvällä tolalla.

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

(   )  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…

Saitpa pisteitä 1 tai 10, tulosta tulkitaan näin: ”Me pyydämme tässä rukouksessa, että hän auttaisi mei-
tä käsittämään tämän ja vastaanottamaan jokapäiväisen leipämme kiitollisina.” Sekä Sarpatin leskel-
le 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:

Katso tarkemmat yhteystiedot: www. piplia.fi 
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Pipliaseura maksaa postimaksun.

Suomen Pipliaseura ry
Tunnus 5005 291
00003 Vastauslähetys

  

  Suomen Pipliaseura  ¡  pL 54, 00241  heLsInkI  ¡   puh 010 838 6520   ¡  www.piplia.fi   ¡  www.pipliakauppa.fi  ¡  www.facebook.com/pipliaseura

Postikulut lisätään hintaan.

www.piplia.fi  ■  

Joulukortti 2014  ■                        2 €          kpL            ruotsinkielinen       2 €         kpL  
 (Minimi 5 kpl)
(1,90 € / yLI 100 kpL)

Raamattu apokryfikirjoin ■ Kyyhkynen   2 5€          kpL (48€)       

Nimi

Katuosoite 

Postitoimipaikka

 Päiväys ja allekirjoitus                          Puh.

AINUTLAATUINEN   
          PIPLIA

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!

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

RAAMATTU APOKRYFIKIRJOIN  ■   UUTUUS

Keskikokoinen Raamattu, jossa on 
miellyttävät taipuisat nahkajäljitelmä-
kannet kyyhkysen siluetilla. Raamattu 
sisältää reunahakemiston, nelivärikar-
tat, hakemistot sekä johdannot apokryfi-
kirjoihin.

   UUTUUKSIA!  TUTUSTU PIPLIAKAUPASSA!   


