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Pipliaseura tekee työtä, jotta ihmiset tavoitetaan heidän omalla kielellään. 
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Raamattu ylittää rajat
Alkuperäiskansojen kysymykset ja murheet ovat
tämän vuoden aikana olleet tavallista enemmän esillä 
eri medioissa. Ilmastonmuutoksen vaikutukset osuvat 
usein juuri alkuperäiskansojen elinpiiriin ja elinkeinoi-
hin. Keskeinen syy median mielenkiintoon on YK:n  
alkuperäiskansojen kielten teemavuosi. Keskiössä on 
alkuperäiskansojen identiteetti: maa, kieli ja kansa.
 
Teemavuoden tarkoituksena on nostaa esille maailman 
alkuperäiskansojen kielten tilanne. Tavoitteena on  
teemavuoden kautta lisätä tietoisuutta alkuperäis- 
kansojen kielistä ja niiden uhanalaisuudesta sekä  
kehittää ja standardisoida kieliä. Juuri näitä asioita  
me teemme Pipliaseurassa päivittäin.
 
Tämän vuoden suuri pohjoismainen ponnistus on  
ollut uuden pohjoissaamen Raamatun julkaiseminen. 
Koko Raamattu on ollut saatavilla yli sata vuotta,  
mutta useimmille Suomen puolen saamelaisille uusi 
käännös on ensimmäinen, jota voi helposti lukea.  
Muualtakin saamelaisalueelta kuului julkaisujuhlassa 
kommentteja vanhan käännöksen kielestä ja sen  
vaikeaselkoisuudesta. Uudesta käännöksestä on  
tullut yhdistävä tekijä, jonka vaikutus ylittää 
valtioiden rajat.

”Du sátni lea
 lámpá mu juolgái 

ja čuovga mu bálgái.
Sálmmaid girji 119:105

kuva: katri saarela
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– Uutta Raamattua on mukava lukea. Se on ymmärrettävää, 
kieli on tosi rikasta, sanoi 16-vuotias Mihkkal Karpoff ensi 
kokemuksestaan tekstin äärellä. Vuosi sitten rippikoulussa 
Mihkkal käytti vielä vanhaa käännöstä. 

Uuden pohjoissaamen raamatunkäännöksen käyttöönotto-
juhlia vietettiin 1.9. Utsjoella. Päivä alkoi juhlamessulla, jos-
sa Suomen evankelis-luterilainen kirkko otti käännöksen vi-
rallisesti käyttöön. Iltapäivä jatkui juhlatilaisuudella. Viikkoa 
aiemmin vastaavia juhlia oli vietetty Norjan Koutokeinossa.

Käännöksen hengellinen merkitys on suuri. – Ilonkyyneliä 
vuodatan erityisesti siitä, että voin jakaa uusia Raamattuja 
ensi kesän rippikoulussa nuorille, sanoi saamelaistyön sih-
teeri Erva Niittyvuopio.

Nuorten välitön palaute tuntui hyvältä myös raamatunkään-
nösryhmän jäsenistä. Olihan käännösprosessi ollut pitkä 
ja osin kiperäkin. Päällimmäisenä oli ilo siitä, että hanke on 
nyt valmis ja lopputulos onnistunut. – Sydäntä lämmitti, kun 
eri-ikäiset ja eri puolilta tulleet ihmiset lukivat Raamattua 
sujuvasti ääneen, sanoo Seppo Sipilä Suomen Pipliaseu-
rasta. Hän toimi hankkeessa konsulttina vuodesta 2011.

Uusi pohjoissaamen raamatun-
käännös otettiin käyttöön

Vaikeasti ymmärrettävä vanhan käännöksen kieli vuodelta 
1895 on nyt kääntynyt uudeksi kirjalliseksi kieleksi, jota  
pohjoissaamen puhujien on helppo ymmärtää Suomessa, 
Norjassa ja Ruotsissa.

Utsjoelle oli saapunut laajalti ihmisiä eri puolilta Saamen-
maata. Juhlamessun toimittivat arkkipiispa Tapio Luoma ja 
Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo yhdessä saame-
laisten pappi Mari Valjakan ja saamelaistyön sihteeri Erva 
Niittyvuopion kanssa. Messu oli pääosin pohjoissaameksi; 
tulkkina toimi Jouni Aikio. Saamelaisnuoret toimivat useissa 
messutehtävissä.

– Pohjoissaamen käännös on tärkeä askel Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon elämässä, arvioi arkkipiispa Tapio Luoma. 
– Voimme nyt käyttää saamelaisseurakunnissa tuoretta, ym-
märrettävää käännöstä. Sen kautta toivomme, että se mitä 
Jumala on halunnut meille Raamatussa kertoa, tulee uuden 
käännöksen myötä selvemmin esille.

Piispa Jukka Keskitalo puhui alueensa näkökulmasta: – Oulun
 hiippakunta on saamelaisten kotiseutualuetta ja saamelaiset 
ihmiset ovat tärkeämpiä kirkolle kuin mitä saamelaisten  

Mihkkal on ilahtunut uuden 
raamatunkäännöksen kielestä. 
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          Käännösnurkka                                             

Käännösnurkka on Piplia-lehden 
palsta, jossa nostetaan esiin erilaisia 
näkökulmia ja havaintoja raamatun-
käännöstyöstä.

Käännetään – mutta millaiselle 
kielelle?
Suomen, Ruotsin ja Norjan Pipliaseurat 
päättivät kolmisenkymmentä vuotta sit-
ten käännättää Raamatun pohjoissaamen 
kielelle. Se oli hyvä päätös. Kun käytän-
nön työhön päästiin, huomattiin iso ongel-
ma: ei ollut yhteistä kirjallista pohjoissaa-
mea. Raja kulki pitkin Suomen länsirajaa. 
Sen itäpuolella kirjallinen pohjoissaame oli 
suomen painamaa, länsipuolella ruotsi ja 
norja antoivat väkevän mallin kielen kirjal-
liselle käytölle. 

Oli siis päätettävä, millaiselle kielelle kään-
netään. Norjalaisen kielentutkijan Konrad 
Nielsenin 1900-luvun alkuvuosina julkai-
semat kielioppi ja laaja sanakirja tarjosivat 
hyvin dokumentoidun pohjan Raamatun 
pohjoissaamelle. Sille oli turvallista ryhtyä 
rakentamaan. Vuosikausien tekstivääntö-
jen ja kielentutkijoiden hyväksyvän kannan 
seurauksena vastalauseet vaimentuivat 
tuskin kuuluvaksi murinaksi. Biibbal pai-
nettiin, ja ehkä me pohjoissaamelaiset nyt 
siirryimme aikaan, jolloin yhteinen kirjalli-
nen kieli alkaa olla totta.

TEKSTI: TUOMAS MAGGA

Oulussa toimivan Giellagas-Instituutin emeri-
tuslehtori FT Tuomas Magga vastasi pohjois-
saamen raamatunkäännöstyön kielellisestä 
linjasta.

lukumäärä voi kertoa. Uudella käännöksellä on suuri kansallinen merkitys, ja se on 
kulttuuriteko kaikille saamelaisille Barentsin alueella.

Päävastuu uuden käännöksen kielestä oli pohjoissaamea äidinkielenään puhuvilla
työryhmän jäsenillä. Konsulttina toiminut professori Ole Henrik Magga Norjasta 
kiittää erityisesti Suomen puolelta saatuja kommentteja, joiden ansiosta lopputulos 
on hyvää saamen kieltä. – Aiempi käännös sisälsi paljon vaikutteita norjan kielestä, 
joka kielitieteellisesti kuuluu eri kielikuntaan, hän sanoo.

– Pitäisi käyttää sellaisia sanoja ja rakenteita, jotka jokainen voisi kokea omakseen 
taustastaan riippumatta, oli hankkeen kielitieteellisen johtajan, FT Tuomas Maggan 
kanta. Uusi käännös on merkittävä siinä, että se on ensimmäinen laaja pohjoissaa-
menkielinen tekstikokoelma, jonka kielellinen muoto on hyväksytty kaikkien kolmen 
valtion alueella, joissa sitä puhutaan.

Työssä mukana ollut Norjan saamelainen kielitieteilijä, Berit Anne Bals Baal näki  
tärkeäksi myös, ettei pelkästään säilytetä vanhan tekstin sanoja vaan otetaan   
sanastoa laajalti käyttöön. Suullisen perinteen sanastoa siirtyy kirjallisessa muodos-
sa myös nuorelle polvelle. – Meidän kaikkien tulee laajentaa äidinkielemme sana-
varastoa, joka kantaa mukanaan myös kulttuuria, hän sanoo.

Käännöksen kirjallinen kieli yhdistää eri valtioiden alueilla asuvia puhujia sekä vah-
vistaa saamelaisten identiteettiä. Kääntäjät uskovat, että uutta käännöstä käytetään 
seurakuntien lisäksi myös kouluissa.

Lue lisää: www.piplia.fi
Pohjoissaamen Raamattu verkossa: Biibbal.fi ja Piplia-sovellus

Käännösryhmän jäsenet saivat kiitosta vuosikymmenten 
työstään; kuvassa SPS:n raamatunkäännöstyön asian-
tuntija TT Seppo Sipilä, projektin johtaja Hans-Olov 
Mørk Norjan Pipliaseurasta, raamatunkääntäjä Britt  
Rajala Norjasta, raamatunkääntäjä   Helena Valkeapää, 
kielitieteellinen asiantuntija Kaarina Vuolab-Lohi,  
käännösryhmän jäsen ja teologinen asiantuntija Arto 
Seppänen sekä raamatunkäännöstyön johtava kieli-
tieteilijä FT Tuomas Magga.

Kuvassa vasemmalla alhaalla: kirkkoherra 
Päivi Aikasalo, suntio Juha Reinola sekä
vapaaehtoiset vastasivat lämminhenkisen
tapahtuman järjestelyistä. 
Alla: piispa Jukka Keskitalo, arkkipiispa Tapio 
Luoma ja utsjokelainen Elle Raudasoja.
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– Kun menin kouluun, en osannut sa-
naakaan suomea. Ylempiluokkalaiset 
kertoivat meille, mitä pitää tehdä. Jou-
luna pääsin ensimmäisen kerran kotiin. 
Kun piti palata kouluun Outakoskelle, 
itkin katke rasti. Sinä keväänä sairastuin, 
varmaan koti-ikävästä, ja jouduin Ivalon 
sairaalaan. Siellä kaikki olivat suomenkie-
lisiä, ja sain väkisinkin "teho-opetusta" 
suomessa. Toinen luokka alkoikin sitten 
jo sujua paremmin. 

Näin kertoo Helena Valkeapää kokemuk-
sistaan sodanjälkeisessä Suomessa. Sii-
hen aikaan koulun aloitus oli monelle 
pienelle saamelaislapselle rankka paikka. 
Se tarkoitti 7-vuotiaalle muuttoa pois  
kotoa asuntolaan koko lukukaudeksi. 

Lukeminen pohjoissaamen 
kielellä herkistää mielen

Koulussa oli vastassa odotuksia ja vaati-
muksia kielellä, jota ei ymmärtänyt. 

Helenalla kostuu silmät vieläkin, kun hän 
muistelee kouluaikaa. Hän oppi kuiten-
kin suomen kielen, niinkin hyvin, että lo-
pulta päätyi työhön, jossa tarvittiin sekä 
suomea että pohjoissaamea. Helenasta 
tuli raamatunkääntäjä. 

Vuosikymmeniä raamatun-
käännöstyössä
Edellistä, nyt lähes 125 vuotta vanhaa 
raamatunkäännöstä ymmärsi kyllä, mut-
ta kaikkien sanojen sisältö ei auennut ja 
monista kielen rakenteista huomasi, että 
ne ovat peräisin skandinaavisista kielistä. 

Valkeapää antaa esimerkin, miten 
käännöstyössä ratkottiin skandi-
naavisia piirteitä: – Norjassa saa-
men kielen liitepartikkelit kirjoite-
taan erilleen pääsanasta: Boađát go 
don ihttin?, ’Tuletko huomenna?’, ja 
Suomessa yhteen pääsanansa kans-
sa: Boađátgo don ihttin? Koska saa-
me on suomalais-ugrilainen kieli, on 
luonnollisempaa kirjoittaa liitepartik-
kelit yhteen pääsanansa kanssa.  
Uudessa käännöksessä päädyttiin 
tähän. 

Valkeapää on yksi pisimpään kään-
nöstyössä mukana olleista. 1980- 
luvulla hän toimi Uuden testamen-
tin palauteryhmässä. Vuonna 1998 
alkoi Vanhan testamentin kääntämi-
nen. – Tein käännöksen pohjateks-
tiä suomenkielisen Raamatun ja van-
han saamenkielisen Bibalin pohjalta, 
lisäksi käytin apuna norjan– ja ruot-
sinkielistä Raamattua. Työryhmässä 
teksti hiottiin lopulliseen muotoonsa, 
sanoo myös luokanopettajana ja  
saamen kielen lehtorina toiminut  
Valkeapää. 

Äidinkielellä erityinen paikka  
sydämessä
Vähemmistökansan kokemukset 
ovat muokanneet äidinkielelle aivan 
erityisen paikan monen saamelai-
sen sydämessä. – Äidinkieli on sydä-
men kieli, sanoo Valkeapää ja jatkaa: 
– Kun luen Raamattua, sydän pakah-
tuu ja tekee mieli itkeä. Itkeä ilosta ja 
siitä, että saa äidinkielellä lukea. 

– Uskon, että ihmiset ottavat myös 
uuden käännöksen iloiten vastaan, 
koska he ymmärtävät tekstiä nyt pa-
remmin. Uskon, että suurin osa kan-
sasta on kiitollinen ja onnellinen täs-
tä Raamatusta.

”Minulle tärkeitä kohtia Raama-
tussa ovat kaikki ne lohduttavat 
sanat ja kohdat, joissa puhutaan 
Jumalan rakkaudesta ihmistä 
kohtaan”, sanoo raamatun-
kääntäjä Helena Valkeapää.



— Sain vastaanottaa Raamatun omalla kielelläni ei-
len. Mikä ilon kyynelten päivä! Nyt saan lukea sellais-
ta tekstiä, jota ymmärrän varmuudella. On vuosi 2019. 
Ihana Kirja! Ajatelkaa. Tuo asia — Jumalan Sana on 
meillekin tarkoitettu. Kirjoitettuna. Niin iso asia.
 
Näin vahvoja sanoja käytti Suomen evankelis-luterilai-
sen kirkon saamelaistyön sihteeri Erva Niittyvuopio 
kuvaillessaan minulle tuntemuksiaan elokuun viimei-
senä viikonvaihteena, kun Norjan Koutokeinossa vie-
tettiin pohjoissaamen Raamatun julkistusjuhlaa. Voin 
vain kuvitella, mitä omankielinen Raamattu voi poh-
jimmiltaan merkitä ihmiselle. Etenkin hänelle, jonka 
osana on tehdä saamelaistyötä näkyväksi kirkossam-
me. Tätä työtä varten on ensiarvoisen tärkeää saada 
käyttää Raamattua omalla kielellä.
 
Ymmärrän hyvin ilon pohjoissaamenkielisestä raama-
tunkäännöksestä, koska Raamattu on myös minulle  
itselleni hyvin tärkeä asia. Raamattu kiinnostaa minua 
teologina ikään kuin ammatillisesti. Vielä enemmän 
Raamattu kiinnostaa minua henkilökohtaisen hengelli-
sen elämän kannalta. Pyrin lukemaan Raamattua edes 
pienen pätkän joka päivä. Silloin en lue Raamattua 
niinkään tutkijana, vaan enemmänkin niin, että Raa-
mattu "tutkii" minua, kun asetun Jumalan sanan  
puhuteltavaksi.
 
Itselleni Raamattu ihan kirjana, nahkakantisena kirjana 
merkitsee paljon. Olen joskus tehnyt siihen muistiin-

* KOLUMNI

Kirjoittaja on Oulun hiippakunnan piispa ja 
Suomen Pipliaseuran hallituksen puheenjohtaja.

panoja, alleviivannut tärkeän paikan, joka on puhu-
tellut minua. Nyt myös saamenkieliset rippikoululai-
set saavat itselleen oman Raamatun. He saavat kir-
joittaa siihen nimensä ja kätkeä sen sisään omiakin 
ajatuksiansa. He saavat varmasti esimerkiksi luomis-
kertomuksesta monipuolisemman kuvan, kun pääse-
vät tutustumaan siihen omalla kielellään.
 
Minulle on ollut jo näiden ensimmäisten piispan-
viran kuukausien aikana tärkeää kuulla nuorten  
saamelaisten ajatuksia elämästä. Iloitsen siitä, että 
nyt voin olla myös tukemassa heidän identiteettinsä 
vahvistumista omankielisen Raamatun kautta. 
Piispana tehtäväni on omalta osaltani huolehtia  
siitä, että ihmisillä olisi mahdollisuus kuulla evan-
keliumia omalla äidinkielellään. Pohjoisessa hiippa-
kunnassa on EU:n ainoan alkuperäiskansan koti-
seutualue. Kansalla on oma äidinkielensä ja oma 
kulttuurinsa. Haluan piispana ymmärtää sen erityis-
arvon ja tukea sitä, jotta jokainen saa myös itse tulla 
näkyväksi oman äidinkielensä kautta.
 
Kirkko on osaltaan ollut määrätietoisesti tekemässä 
näkyväksi saamelaistyötä. Nyt on juhlan aika.  
Nyt, kun vietetään YK:n alkuperäiskansojen kielten 
vuotta, on syytä juhlia kaikkialla myös uutta pohjois-
saamenkielistä Raamattua. 

 TEKSTI: JUKKA KESKITALO
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Omakielisen Raamatun merkitys
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Olemme siunattu 
vähemmistö

TEKSTI: ERIKA NIEMELÄ  KUVAT:  SUOMEN PIPLIASEURA

— Haluamme kertoa hyviä tarinoita. Siksi katsomme lasin olevan puoliksi täysi, eikä puoliksi 
tyhjä. Ja se täysi osa sisältää mahdollisuuksia kauas tulevaisuuteen, yli 10 vuoden päähän.  
Meillä ei ole samanlaista oikeusjärjestelmää, ihmisoikeustilannetta tai sananvapautta kuin 
teillä lännessä. Mutta siellä missä voimme vaikuttaa, meillä on käytännössä rajattomat 
mahdollisuudet, Egyptin Pipliaseuran johtaja Ramez Atallah kertoo.

Tänäkin vuonna tuhannet lapset saapuvat seurakuntien kanssa suurtapahtumiin, joissa Raa-
mattu näkyy ja kuuluu. Vähemmistönä elävä kirkko on täynnä nauravia lapsia, täynnä toivoa ja 

Egyptistä kantautuu aika ajoin ikäviä uutisia kristittyihin kohdistuneista   

hyökkäyksistä. Niiden valossa länsimaissa voi syntyä synkkä käsitys Egyptin 

kirkon  elämästä. Kuitenkin Ramezin silmät loistavat iloa. Häntä kuunnellessa 

katse kääntyy synkistelystä mahdollisuuksiin.
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elinvoimaa. Niinpä Ramez toteaa: olemme siu-
nattu vähemmistö!  
 
Väriä ja laatua Raamattuihin
1970—80-luvuilla Egyptin yhteiskunta kävi läpi  
erityistä murroskautta. Presidentti Anwar Sadat 
ohjasi maan sisä- ja talouspoliittisen kurssin 
pois sosialismista. Jo 1990-luvun alkupuolella 
sukellettiin täyttä vauhtia vapaan markkina-
talouden imussa. Samoihin aikoihin Ramez  
otti vastuun Pipliaseurasta. Pian mainostauluilla 
loistivat aivan uudenlaiset mainokset. Ja sitten 
alkoi tapahtua, Ramez kertoo.  

– Toimme Raamatun tärkeimmille markkinapai-
koille. Perinteiset, tylsät ja pölyttyneet raamat-
tumyymälät eivät olleet houkuttelevia vieressä 
hohtavavan kenkäkaupan rinnalla. Remontoim-
me ja uudistimme myymälöitä, annoimme värien 
ja valojen loistaa. Koko imagomme uudistui! 

Samalla Raamatun sisältöä tehtiin houkuttele-
vammaksi. Raamattuun tuotiin väriä, laatua ja 
kauniita kansia. – Silloin ymmärsimme: jos 
Raamattu on maailman arvokkain kirja, sen 
tulee olla tuotettu ja esitetty parhaalla 
mahdollisella tavalla. Tämä oli uusi näkökulma, 
joka teki oikeutta ja kunniaa Raamatun todelli-
selle arvolle.  

Uusissa myymälöissä markkinoitiin Raamattuja 
uudella ilmeellä. Kirkoille toimitettiin laadu-
kasta lasten materiaalia. Ilman kirkkoa hyvin 
alkanut kehitys olisi päättynyt nopeasti, Ramez 
alleviivaa.  – Kasvoimme yhdessä kirkon 
kanssa.  Niinpä osasimme tuottaa sellaista   
materiaalia, jolle oli kysyntää. Syy menestyk-
seen näiden vuosien aikana oli kyltymätön   
tarve saada sanaa seurakunnille.  

Pyhäkouluoppilaista papeiksi 
Ortodoksisella koptikirkolla on lasten pyhäkou-
lutyössä pitkät perinteet. Kirkko on maan suurin; 
yhden seurakunnan toiminnassa saattaa olla  
jopa 10 000 lasta mukana. Tänä vuonna juhlis-
tetaan pyhäkoulutyön satavuotista taivalta.  

– Seurakunnat ovat opettaneet lapsia rakasta-
maan Jumalan sanaa – jo sadan vuoden ajan. 
Nyt lapsityössä eletään sadonkorjuun aikaa. 
Noin 30–40 vuotta sitten lapset istuivat pyhä-
koulussa, mutta nyt he ovat seurakunnan joh-
tajia, pappeja, piispoja ja munkkeja. Näin he ja-
kavat eteenpäin sitä uskoa, jonka he saivat jo 
lapsena vastaanottaa. Nämä kirkkojen johtajat 
rakastavat Jumalan sanaa ja ovat innokkaita tuo-
maan esiin Raamatun sanomaa luovalla tavalla. 

Egyptin Pipliaseura kulkee näiden kirkkojen 
rinnalla. Niille tuotetaan monipuolista materi-
aalia: värikkäitä kirjoja, lastenraamattuja, inter-
aktiivisia vihkoja ja värikyniä. Vuosittain jär-
jestetään suuria, Kingo-hahmon nimeä kanta-
via lastentapahtumia. Niissä Raamatun tarinat 
muuttuvat eläviksi näytelmien, laulujen, kilpai-
lujen ja leikkien kautta. Työ lasten parissa on 
täynnä elinvoimaa ja mahdollisuuksia.   
 
Mitä ihmettä teini-ikäisille? 
Ramez kertoo, kuinka työ teini-ikäisten parissa 
alkoi muutama vuosi sitten tilanteessa, kun ei 
oikein tiedetty mitä nuorille voisi kehittää.  

– Niinpä ajattelimme lähestyä nuoria tavoittee-
na ymmärtää heitä. Halusimme kuunnella,  
emme sanella. Annoimme heille ideaksi raama-
tullisen teeman, jonka pohjalta järjestettäisiin 
nuorten tapahtuma.    

Nuorten käsissä syntyi Talent-tapahtuma, 
joka saavutti suosiota nopeasti. Nyt tapahtu-
mat keräävät tuhansia teini-ikäisiä eri seura-
kunnista. Seurakuntien kilpailuissa nuoret lois-
tavat eri lajeissa. On piirtämistä, näyttelemistä, 
kirjoittamista, runoilua ja draamaa. Monipuo-
linen kattaus taiteen muotoja illustroi luovalla 
tavalla Raamatun teemoja.  

– Me emme saarnaa ja kerro, vaan nuoret  
kertovat. He rohkaisevat ja evankelioivat toinen 
toisiaan. Ja tokihan he kuuntelevat enemmän 
ikäisiään kuin aikuisia. Kaikkiaan, Talent-tapah-
tuma on ollut suuri menestys!  
 
Haasteet johtavat syvään    
sitoutumiseen  
Jumala tekee työtään siellä, missä hänen palve-
lijansa ovat valmiina. 

– Pelkään sitä päivää, kun meillä ei ole lainkaan 
haasteita tai ongelmia. Jos näin kävisi, kirkkom-
me tuskin olisi yhtä terve kuin tänään. Nyt jou-
dumme vähemmistönä pitämään tarkempaa 
huolta uskostamme. Kun elämme kristittyinä  
islamilaisessa kontekstissa, joudumme sitoutu-
maan kirkkoomme ja uskoomme yhä syvemmin.  
 
Kun käännämme katseemme pois omista   
rajoitteistamme kohti hänen rajattomia mahdol-
lisuuksiaan, syntyy uutta elämää. Jumalan sana 
on voimallinen!
 
 
 



10    |   PIPLIA  

Etiopian xamtangat saivat 
Uuden testamentin

TEKSTI: RICHARD BREWIS   KUVAT: SUOMEN PIPLIASEURA

Huhtikuun kuudes päivä 2019 oli Pohjois-Etiopiassa 
asuvalle xamtanga-yhteisölle suuri juhlapäivä, sillä  
he saivat ensimmäistä kertaa lukea ja kuulla Raamat-
tua omalla äidinkielellään. Sokotan opettajankoulu-
tuslaitoksen juhlasali oli ääriä myöten täynnä iloisia 
juhlijoita. Noin tuhannen juhlijan lisäksi oli Suomesta 
saapunut Pipliaseuran hallituksen varapuheenjohtaja 
isä Timo Mäkirinta ja kansainvälisen työn johtaja  
Richard Brewis. Juhlan kunniavieras oli paikallisen 
ortodoksisen kirkon piispa Barnabas.

Kuuden kilometrin päässä Sokotan kaupungista on 
kalliokirkko, joka on perimätiedon mukaan raken-
nettu 500-luvulla. Alueella on ollut kristittyjä ainakin 
siitä lähtien. Xamtangan kansa asuu Amharan kieli-
alueella, amharan kieli on Etiopian valtiohallinnolli-
nen kieli. Silti xamtangat ovat säilyttäneet oman  
kielensä ja kulttuurinsa nykypäivään saakka.  

Pipliaseuran hallituksen varapuheen-
johtaja isä Timo Mäkirinta. Juhlan  
kunniavieras oli paikallisen ortodoksi-
sen kirkon piispa Barnabas. 

 �Xamtangan kielen puhujia on noin 225 000

 �Xamtangat asuvat Amharan ja Tigrayn maa- 

kunnissa Pohjois-Etiopiassa lähellä Eritrean rajaa

 �Sokota on alueen hallinnollinen keskus

 �Toimeentulo on niukkaa kuivassa ilmastossa 

 �Enemmistö kansasta elää viljelemällä hirssiä ja 

kasvattamalla vuohia

 �Alueen asukkaista 99 % kuuluu Etiopian  

ortodoksiseen kirkkoon

 �Etiopiassa ortodoksikristittyjä on noin puolet  
väestöstä eli 50 miljoonaa



TEKSTI: TUIJA NUMMINEN
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Raamatun käyttöönottojuhla on aina vaikut-
tava tapahtuma, etenkin kun on kyse ensim-
mäisestä julkaisusta kielellä, jolla ei ole  
aikaisemmin ollut pyhiä kirjoituksia. Juhlan 
alkuosassa piispa Barnabas ja hänen avusta-
jansa vastaanottivat kirjat arvokkaasti.  
Piispa siunasi kirjat kirkon ja kansan käyttöön. 
Välittömästi sen jälkeen luettiin ääneen  
kohta Luukkaan evankeliumista ensimmäis-
tä kertaa julkisesti. Juhlakansa reagoi kuu-
lemaansa raikkain aplodein. Hieman myö-
hemmin juhlassa käännös otettiin virallisesti 
käyttöön digitaalisessa muodossa ja ääni-
raamattuna. 

Xamtangan runollinen kulttuuri on erittäin 
rikas, mistä juhlassa kuultiin loistavia  
esimerkkejä. Xamtanganinkieliset papit ovat 
kielen runollisen ilmaisutaidon taitureita. 
Kansa suorastaan hurrasi, kun papit 
toisensa jälkeen spontaanisti ja innostu-
neesti lausuivat runojaan. Esityksen aikana 
kuulijat nousivat lavalle ja palkitsivat lyyrik-
koja työntämällä seteleitä heidän viittojensa 
laskoksiin. 

Siunaamisseremonian jälkeen ryhmä pap-
peja esitti tanssin rumpujen tahdittamana. 
Myös nuorisokuoro esiintyi, jonka jälkeen 
pidettiin kiitos- ja onnittelupuheet. Sitten 
koitti odotettu hetki – Etiopian Pipliaseuran 
työntekijät jakoivat odottavalle yleisölle  
Uudet testamentit. Jokaiselle läsnäolijalle 
riitti oma Raamattunsa. Juhlapäivän päätyt-
tyä oli mielenpainuva näky, kun tien varrel-
la käveli pitkänä nauhana satoja xamtangoja 
kotiinsa Raamattu kainalossa. 

Xamtanga-kansan aikuisten lukutaito
on hyvin alhainen. Kun raamatunkäännöstyö 
oli loppusuoralla, Suomen ja Etiopian Piplia-
seurat aloittivat lukutaitoprojektin, joka tar-
joaa aikuisille mahdollisuuden oppia luke-
maan ja kirjoittamaan. On ollut ilahduttavaa 
nähdä, kuinka erityisesti alueen naiset ovat 
tarttuneet kirjaan ja kynään. Ortodoksinen 
kirkko on myös vahvasti tukenut projektia ja 
moni maaseudun pappi toimii lukutaitoryh-
män opettajana. Lukutaitotyö jatkuu, sillä 
tarve ja kysyntä on valtava.

 Ilo omakielisestä Raamatusta 
 häkellytti 
Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan 
kirkkoherra Timo Mäkirinta osallistui 
xamtangankielisen Uuden testamentin 
käyttöönottojuhlaan Etiopiassa. Hän vai-
kuttui suuresti iloisesta juhlasta. Osallis-
tujien suuri määrä ja varsinkin nuorten 
paljous oli hämmästyttävää.  
 
– Tuhatkunta ihmistä pakkautuneena 
lämpimään ilmanvaihdottomaan tilaan 
toi oman pienen lisänsä. Minua kosketti 
myös paikallisen piispan vahva läsnäolo 
ja arvostus tapahtumaa kohtaan.  
Ihmisten valtava ilo omakielisestä Uu-
desta testamentista hieman häkellytti. 
  
– Se, miten iloa voi kokea yhdessäolos-
ta ja auttamisesta. Ihmisten keskinäinen 
kanssakäyminen ihmetytti – jäin miet-
timään, onko siellä lainkaan tätä länsi-
maista yksinäisyyttä.  
  
Vaikka aineellista hyvää on alueella vain 
vähän, vieraat saivat kokea inhimillistä 
 lämpöä sitäkin enemmän. Vierailu sai 
ymmärtämään myös lukutaitotyön tär-
keyden. Lukutaito on yksi ymmärryksen 
peruspilareista ja avaa kokonaan uuden 
maailman taidon oppineille. 
  
– Kieli ja lukutaito ovat vahvasti myös 
itseymmärryksen ja arvostuksen mitta. 
Ne nostavat ihmisen elämän aivan uu-
delle tasolle. 
  
Matka sai Timo Mäkirinnan arvostamaan 
meidän ponnistelujamme hyvän eteen-
päin viemisessä. 
 
– Jotenkin ajattelen, että tuossa uudes-
sa xamtangan käännöksessä arkinen ja 
pyhä kohtaavat ainutlaatuisella tavalla. 
Uusi testamentti antaa sanat niin Juma-
lan kuin toisen ihmisen ymmärrykselle.  
 
– Olen kiitollinen mahdollisuudesta olla 
mukana ja tällä matkalla jopa hämmen-
tynyt kohtaamastani ystävällisyydestä. 
Onnellinen olo! 



✐ ajankohtaista

✐ ajankohtaista
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2020 vuositeemana Ihmisiä Lähi-idässä
Pipliaseuran vuositeema keskittyy ensi vuonna Lähi-itään. Kesän
aineistohankintamatkalla materiaalia koottiin Israelin, Palestiinan,   
Arabi-Israelin sekä Egyptin Pipliaseurojen projekteista. Valmistamme   
aiheeseen liittyvän materiaalipaketin seurakunnille sekä vuositeema-
koulutuksia eri puolilla Suomea.  Materiaali julkaistaan tammikuussa. 
24.1. Helsinki 
6.2. Joutseno 
7.2. Tampere 
13.2. Mikkeli
12.3. Kuopio 
13.3. Jyväskylä 
19.3. Oulu 
26.3. Turku 
27.3. Joensuu 

Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet: www.piplia.fi/osallistu/tapahtumakalenteri/ 
Tiedustelut: Satu Toukkari, satu.toukkari(at)piplia.fi,  p. 040 522 8726

ajankohtaista

Raija kannustaa seurakuntia Agricola-kampanjaan
Rauman seurakunnan lähetystyön koordinaattori Raija Pajuniemi viihtyy 
kahviloissa – Raumalla onkin elävä kahvilakulttuuri. Ei siis ihme, että Raija 
innostui Agricola-leivoksesta lukutaidon puolesta. – Minulle Agricolan   
päivästä on tullut yksi vuoden parhaista työpäivistä, Pajuniemi toteaa.

Rauman seurakunta lähti mukaan Pipliaseuran Agricola-kampanjaan.   
Valmiin leivosreseptin kanssa oli helppo kontaktoida kahviloita. Pajuniemi 
jätti oman käyntikorttinsa ja antoi kahvilalle aikaa miettiä, lähtevätkö he 
mukaan. Ensimmäisellä kerralla kaikki Raijan pyytämät kolme kahvilaa 
innostuivat, ja tänä vuonna mukana oli jo viisi kahvilaa.
 
Kahviloiden pitäjät ovat kiinnostuneet leivoksesta, jolla on potentiaalia  
runebergintortun kaltaiseen perinteeseen. Lukutaitotyön merkityksen 
kaikki ymmärtävät. Seurakunnalle on ylpeyden aihe olla tässä tärkeässä 
työssä mukana. 
 
Raija on itse aina Agricolan päivänä tavattavissa kahviloissa. Siellä on 
yhdessä opeteltu tekstarilahjoituksen tekemistä ja nautittu leivoksia 
omakustannehinnalla. Joskus on järjestetty myös ohjelmaa. 

– Agricola-kampanja on hieno mahdollisuus tutustua alueen ihmisiin. Hyvät 
suhteet paikallisiin toimijoihin ovat osoittautuneet tärkeäksi voimavaraksi.  
 
Raija Pajuniemi haastaa seurakuntia rohkeasti mukaan: – Agricola-kampanja 
on yllättävä ja toisenlainen juttu, joka tuo lähetystyötä uudella tavalla esiin. 
Tämä on hyvä mahdollisuus jalkautua ihmisten pariin.

Seurakunnissa ensi vuoden kampanjoita sovitaan parhaillaan.
Haasta seurakuntasi mukaan huhtikuiseen Agricola-kampanjaan! 
Lisätietoja Pipliaseuran viestinnästä.

Pyhältä maalta Raamattu-
mietiskelyitä 360-videoina
Pipliaseura julkaisee syksyllä  
uudenlaisia raamattumietiskelyitä, 
joissa Jeesuksen elämän tapahtuma-
paikoilta kuvatut 360-videot yhdisty-
vät ääniraamatun vastaaviin kohtiin. 
Videoita on kuvattu mm. Nasaretissa, 
Betlehemissä ja Jerusalemissa.  
Mietiskelyt tulevat saataville  
YouTube-palveluun ja niitä tarjotaan 
myös seurakuntien hyödynnettäväksi 
virtuaalilaseilla. 

 Vinkki ensi vuodelle 

agricola.fi



Siihen aikaan antoi 

keisari Augustus käskyn, 

että koko valtakunnassa oli 

toimitettava verollepano. 

Tämä verollepano oli 

ensimmäinen ja tapahtui 

Quiriniuksen ollessa 

Syyrian käskynhaltijana.

Kaikki menivät kirjoittau-

tumaan veroluetteloon, 

kukin omaan kaupunkiinsa.

 

Niin myös Joosef lähti 

Galileasta, Nasaretin 

kaupungista ja meni verolle-

panoa varten Juudeaan, 

Daavidin kaupunkiin 

Betlehemiin, sillä hän 

kuului Daavidin sukuun.

Hän lähti sinne yhdessä 

kihlattunsa Marian kanssa, 

joka odotti lasta. 

Heidän siellä ollessaan tuli 

Marian synnyttämisen aika, 

ja hän synnytti pojan, 

esikoisensa. Hän kapaloi 

lapsen ja pani hänet seimeen, 

koska heille ei ollut 

tilaa majapaikassa.

Sillä seudulla oli paimenia 

yöllä vartioimassa laumaansa. 

Yhtäkkiä heidän edessään 

seisoi Herran enkeli, 

ja Herran kirkkaus 

ympäröi heidät.

Pelko valtasi paimenet, 

mutta enkeli sanoi heille: 

“Älkää pelätkö! Minä 

ilmoitan teille ilosanoman, 

suuren ilon koko kansalle. 

Tänään on teille Daavidin 

kaupungissa syntynyt 

Vapahtaja. Hän on Kristus, 

Herra. Tämä on merkkinä teille: 

te löydätte lapsen, joka makaa 

kapaloituna seimessä.” 

Ja samalla hetkellä oli 

enkelin ympärillä suuri 

taivaallinen sotajoukko, 

joka ylisti Jumalaa sanoen:

 – Jumalan on kunnia 

korkeuksissa, maan

päällä rauha ihmisillä, 

joita hän rakastaa.

 

–

ouluevankeliumi
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Messujen ajan Raamatut ja virsikirjat -20 % alennuksella!

Helsingin Kirjamessut 24.–27.10.2019.   osasto: 6g89 
Osastolla arvontaa, onnenpyörän pyöritystä ja kasvomaalausta. 

Turun Kirjamessut 4.–6.10.2019.   osasto B/27 
Löydät meidät Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän osastolta.

Piplian joulukortin keskiössä 
Jeesus-vauva 
Pipliaseuran uuden joulukortin keskiössä  
ovat Jeesus-vauva, enkelit ja tähti. Taiteilija 
Katri Kirkkopelto halusi muistaa myös niitä, 
jotka eivät vietä joulua ydinperheasetelmassa.

– Korttia tehdessä mietin, että meillä on 
paljon ihmisiä, joille joulu voi olla aika vaikeaa 
aikaa. Osalle ydinperheen kuvaaminen voi 
tuntua, että se on jotain, mikä ei kuulu heille.  
Tämähän ei ole joulun sanoma, vaan se että 
Jeesus on meille lahja, Kirkkopelto kertoo.

Joulukortti sisältää jouluevankeliumin ja sen 
voi levittää kauniiksi jouluikoniksi pöydälle. 

Kortti on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi  
Pipliakaupasta.

Vauvan oma rapinaraamattu
julkaistaan Helsingin Kirjamessuilla
Kaikkein pienimmät saavat rapisevaa ihmeteltä-
vää, kun Pipliaseura julkaisee Helsingin Kirjames-
suilla Vauvan oman rapinaraamatun. Pehmokirja 
sisältää lauluksi mukaillun Psalmin 139 ajatuksen 
laululeikkinä. Rapiseva kansi ja pehmeät kangas-
sivut tekevät kirjasta vastustamattoman mukavan. 

Tilaukset: pipliakauppa.fi

Kohdataan Helsingin ja Turun Kirjamessuilla
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TEKSTI: PAULIINA KAINULAINEN  

autuaita  toivoN  vaaLijat

Pauliina Kainulainen on ekoteologi ja Enonkosken 
luostariyhteisön retriittipappi, joka kirjoittaa 
Piplia-lehden vuoden 2019 raamattumietiskelyt.

Jeesuksen Vuorisaarnan autuaaksijulistukset (Matt. 5: 1–12) 
ovat usein kuin kätketty aarre tai kallisarvoinen helmi, jota 
säilytetään tallelokerossa. Rippikoululaisille opetetaan kym-
mentä käskyä, mutta Jeesuksen omaa tiivistelmää opetuksis-
taan, autuaaksijulistuksia, ei pidetä yhtä ahkerasti esillä.

Nämä ”autuuden lauseet” ovat kovin toisentyyppisiä kuin käs-
kyt. Autuaaksijulistukset ovat jotain, jota rukouksessa kaivata 
ja jota kohti suuntautua koko olemuksellaan. Ne eivät ole 
askelmia menestykseen ja arvostukseen, vaan paradoksaali-
sesti luopumisen kautta löytyvään elämän mielekkyyden 
tuntoon. Siitä syntyy syvä ilo, autuus.

Jeesus julistaa ikionnellisiksi esimerkiksi murheelliset, kärsi-
välliset, rauhantekijät ja heidät, joilla on vanhurskauden nälkä 
ja jano. Vanhurskaudeksi käännetty alkukielen sana tulee 
lähelle myös käsitettä oikeudenmukaisuus. 

Autuaaksijulistuksia on sovellettu jokaiseen aikaan. Millaisia 
voisivat olla versiot niistä keskellä tätä ekokriisin aikaa, joka 
meille on annettu elettäväksi? Miltä autuaaksijulistukset saat-
taisivat kuulostaa vaikkapa maailman alkuperäiskansojen roh-
keiden ihmisten korvissa? Monet heistä puolustavat elinym-
päristöjään ja ikiaikaisia elämänmuotojaan henkensä uhalla.

Autuaita ovat he, joita luonnon tuho ahdistaa, mutta jotka 
silti pitävät toivoa elossa, heidän toivonsa ei ole turha.

Autuaita levottomat, he löytävät levollisuuden. 

Autuaita he, jotka kamppailevat ihmisoikeuksien puolesta,
heidän on taivasten valtakunta.

Autuaita ovat alkuperäiskansojen rohkeat naiset ja miehet, 
joita vainotaan, kun he puolustavat elämänmuotoaan,
he perivät maan kauneuden.

Autuaita uhanalaiset eläimet ja eläinten puolustajat,
he saavat iloita.

Autuaita he, jotka etsivät tietä kohtuullisuuteen,
he saavat kokea uudenlaista yhteisöllisyyttä.

Autuaita olette te, jotka luottaen rakennatte tulevaisuutta,
teidän on tulevaisuus Jumalan lupausten voimalla.
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Postinro ja –toimipaikka ...............................................................................................................................

MIKKELIN PIPLIASEURA
Pj. Marja Holm
Mikkelin seurakuntakeskus PL 21, 
50101 Mikkeli
marja.holm@evl.fi

OULUN PIPLIASEURA
Pj. Seija Helomaa 
Kirkonniementie 6, 90900 Kiiminki
040 5793 245, 
seija.helomaa@evl.fi 
Aluekouluttaja Riku Korkeamäki, 
puh. 044 020 2262, 
riku.korkeamaki@gmail.com

PIRKANMAAN PIPLIASEURA
Pj. Anne Karhola
Kaskitie 12
33540 Tampere
anne.karhola@tukenanne.fi

POHJANMAAN PIPLIASEURA
Pj. Teemu Kakkuri
Käenpolku 6 A, 92130 Raahe
040 6710 685, teemu.kakkuri@evl.fi

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 7, 20540 Turku
050 566 2110

Markku Kotila, toiminnanjohtaja 010 838 6512
Kansainvälinen työ
Richard Brewis, kansainvälisen työn johtaja 010 838 6510
Seppo Sipilä, asiantuntija, raamatunkäännöstyö 010 838 6514
Pekka Wilde, asiantuntija, raamatunkäännöstyö 010 838 6501
Ari Vitikainen, asiantuntija, lukutaitotyö 010 838 6521
Seurakuntapalvelu
Antti Siukonen, seurakuntapalvelun johtaja 010 838 6531
Ulla Oinonen, sidosryhmäpäällikkö  010 838 6518
Satu Toukkari, sidosryhmäkoordinaattori 010 838 6534 
Tuija Numminen, yhteyspäällikkö, myynti 010 838 6522
Satu Peltosaari-Lahtinen, yhteyspäällikkö, 
tuotemarkkinointi 010 838 6523
Viestintä ja varainhankinta
Terhi Huovari, viestintä- ja varainhankintajohtaja 010 838 6536 
Hanna Hokkanen, varainhankinnan päällikkö 010 838 6532
Katri Saarela, verkkoviestintäpäällikkö 010 838 6535
Anu Tuomainen, visuaalinen suunnittelija 010 838 6525
Kati Kajander, varainhankinnan assistentti 010 838 6517
Niko Huttunen, eksegetiikan asiantuntija, UT2020-hanke
Tuomas Juntunen, kielellinen asiantuntija, UT2020-hanke
Talous ja hallinto
Eeva Vuorinen, talousjohtaja 010 838 6513
Piia Huurtola, hallintojohtaja 010 838 6513
Satu Rissanen, kirjanpitäjä 010 838 6516

etunimi.sukunimi@piplia.fi, katso tarkemmat yhteystiedot: piplia.fi
esite- ja ilmaismateriaali:  info@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.
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ETELÄ-HÄMEEN PIPLIASEURA
Siht. Seija Sunna
Tarjantie 79 A 12, 15950 Lahti
050 543 9812

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

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. Risto Vallipuro, 
Tikkakosken kirkko, Kirkkokatu 18,  
41160Tikkakoski
040 545 8720, risto.vallipuro@evl.fi

KUOPION PIPLIASEURA
Siht. Terttu Möykkynen,   
Hatsalankatu 8 B 45, 70100 Kuopio
050 302 0417, terttum47@gmail.com

KYMENLAAKSON PIPLIASEURA
Pj. Hannu Laukala
045 230 6645, 
hannu.laukala@gmail.com

LAPIN PIPLIASEURA
Pj. Matti Suomela
Notkontie 5, 99600 Sodankylä.
98100 Kemijärvi
0400 399100, matti.suomela@pp.inet.fi

Pipliaseura maksaa postimaksun

suomen PiPliaseura ry
tunnus 5005 291
00003 vastauslähetys
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Seuraa ja osallistu somessa                    

       t       ™ 

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

Jukka Keskitalo (pj.), Anne Haverinen, Helsinki (SVKN), 
Minna Koistinen, Imatra (ev.lut.), Risto Korhonen,  
Tampere (ev.lut.), Timo Mäkirinta, Jyväskylä (ort.),  
Risto Nurmela, Parainen (ev.lut.), Jaana Rantala, Turku 
(ev.lut.), Katri Tenhunen, Helsinki (kat.), Jaakko Weuro, 
Helsinki (ev.lut.).



Merkitse viivalle kappalemäärät!

  Suomen Pipliaseura  ¡  Pl 54, 00241  helsinki  ¡   puh 010 838 6520   ¡  www.piplia.fi   ¡  www.pipliakauppa.fi  

pipliakauppa.fi  ■  On aika ihmeiden

Vauvan oma rapinaraamattu 9,90 €                              

Joulukortti á  2 €       suomenkielinen                          ruotsinkielinen                            

Selkoa Jeesuksesta  27,90€

Siihen aikaan antoi 

keisari Augustus käskyn, 

että koko valtakunnassa oli 

toimitettava verollepano. 

Tämä verollepano oli 

ensimmäinen ja tapahtui 

Quiriniuksen ollessa 

Syyrian käskynhaltijana.

Kaikki menivät kirjoittau-

tumaan veroluetteloon, 

kukin omaan kaupunkiinsa.

 

Niin myös Joosef lähti 

Galileasta, Nasaretin 

kaupungista ja meni verolle-

panoa varten Juudeaan, 

Daavidin kaupunkiin 

Betlehemiin, sillä hän 

kuului Daavidin sukuun.

Hän lähti sinne yhdessä 

kihlattunsa Marian kanssa, 

joka odotti lasta. 

Heidän siellä ollessaan tuli 

Marian synnyttämisen aika, 

ja hän synnytti pojan, 

esikoisensa. Hän kapaloi 

lapsen ja pani hänet seimeen, 

koska heille ei ollut 

tilaa majapaikassa.

Sillä seudulla oli paimenia 

yöllä vartioimassa laumaansa. 

Yhtäkkiä heidän edessään 

seisoi Herran enkeli, 

ja Herran kirkkaus 

ympäröi heidät.

Pelko valtasi paimenet, 

mutta enkeli sanoi heille: 

“Älkää pelätkö! Minä 

ilmoitan teille ilosanoman, 

suuren ilon koko kansalle. 

Tänään on teille Daavidin 

kaupungissa syntynyt 

Vapahtaja. Hän on Kristus, 

Herra. Tämä on merkkinä teille: 

te löydätte lapsen, joka makaa 

kapaloituna seimessä.” 

Ja samalla hetkellä oli 

enkelin ympärillä suuri 

taivaallinen sotajoukko, 

joka ylisti Jumalaa sanoen:

 – Jumalan on kunnia 

korkeuksissa, maan

päällä rauha ihmisillä, 

joita hän rakastaa.

 –

ouluevankeliumi
Vauvan oma 
rapinaraamattu 
Ihanasti rapiseva kirjanen 
pehmeine kangassivuineen on 
elämys. Kirjassa mukana myös 
ripustin. Koko 13,5x13,5 cm.
Vauvan ikioma ensilahja!
9,90 €

Joulukortti 2019            
Kolmiosainen kortti, jonka sivuilla on jouluevankeliumin teksti. 
Puhutteleva kuvitus on kuvataiteilija Katri Kirkkopellon.
Saatavana suomeksi ja ruotsiksi. Hintaan sisältyy kirjekuori.
2 €/kpl (minimitilaus 5 kpl).

P
voimasanoja 

IPLiA.  
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Pipliaseura maksaa 
postimaksun.

Suomen Pipliaseura ry
Tunnus 5005 291
00003 Vastauslähetys

Tilauksen postikulut lisätään hintaan

Nimi

Katuosoite 

Postinro ja –toimipaikka

 Päiväys ja allekirjoitus                          Puh.

ilmoitamme tekstiviestillä Paketin saaPumisesta!

    Julkaistaan 

viikolla 43 Helsingin kirjamessuilla. 

Tilaa omasi ennakkoon!

Selkoa Jeesuksesta    
Jeesuksen elämä ja opetukset selkosuomeksi.
Kirjassa lisänä olevat tietoruudut ja sanasto 
auttavat ymmärtämään keskeisiä sanoja ja 
käsitteitä. Soveltuu kaikille, jotka eivät osaa 
suomen kieltä sujuvasti.
27,90 €
 

uutuus!


