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pääkirjoitus

MARKKU KOTILA

Loistavat kasvot

M

eitä oli kolme miestä, yksi Norjasta, yksi
Yhdysvalloista ja minä. Kertasimme mielessämme, mitä muistimme Vietnamin sodasta. Pommituksia, taisteluiden nimiä, epäinhimillisiä taistelukaasuja. Pieni bussimme pysähtyy, niin myös
keskustelumme.

A

stumme pöydän ääreen. Sen ympärillä istuu
kymmenkunta harmaahapsista miestä. Olemme päässeet käännöskomitean istuntoon.

K

ouluaikaani liittyvät muistot kommunistien
voitosta saavat minut kysymään, milloin
raamatunkäännös valmistuu. Ryhmän johtaja isä
Pascal kerää kirjoja pöydältä ja asettaa ne hymyillen eteensä korkeaan pinoon ja toteaa: ”Tähän
asti olemme päässeet”. Uusi testamentti, koko
Raamattu, rukouskirja ja paljon muuta. Kaikki tämä
paineen ja välillä vainon alla. Minua hävettää oma
epäuskoni.

R

aamatunkäännöstyö vaatii sitkeyttä. Vietnamilainen kääntäjien joukko tietää, että joskus
se vaatii myös uhkarohkeutta ja peräänantamattomuutta.

LAHJOITUSTILI DANSKE BANK

Kiitos, että tahdot olla sitkeästi mukana.

FI58 8000 1800 0557 83
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Artikkeli pohjautuu haastatteluun ja norjankieliseen artikkeliin Nytt on Bibelen 1/2013.

Unohdettu lupaus
ARUN SOK NHEPIN TARINA

KAMBODŽA ■ FAKTOJA

Arun Sok Nhep syntyi Phnom Penhissä
1957. Hänellä on kaksi veljeä ja kolme sisarta. Arun oli 10-vuotias, kun Vietnamin
sota levisi Kambodžaan ja Arunin isä joutui armeijaan.
Väkiluku 15,2 milj., josta 53 % alle 24v.
Kielet khmer (virallinen), ranska, englanti
Uskonnot buddhalaisuus 96,4 % (virallinen), islam 2,1 %, muut 1,5 %
Köyhyysrajan alapuolella 20 % väestöstä. Päiväansio n. 1 euro.
Lukutaitoisuus:miehistä 82 %,
naisista 65 %
Lapsityövoima 5–14 vuotiaista
39 % ikäluokasta
Pääkaupunki Phnom Penh, väkiluku
1,55 milj. (2011). Kaikkiaan 20 % maan
väestöstä asuu kaupungeissa.
Hallinto Monipuolueinen demokratia,
peruslaillinen monarkia
(Lähde: CIA, World Factbook)

Arunin nuoremmasta veljestä tuli kristitty.
Hän sai vanhempansa ja veljensä suostutel
tua mukaansa Bethel-kirkkoon, mutta
Arun ei ollut kiinnostunut veljen uudesta
uskosta. Hänestä se oli jotain länsimaista,
eikä kuulunut hänen maailmankuvaansa.
Kristinusko oli kielletty ja Arun oli raivoissaan veljilleen ja vanhemmilleen koska koki heidät maanpettureiksi. Nämä olivat jättämässä buddhalaisen uskon.
Kaikki muuttui, kun eräänä päivänä ennen
joulua punaiset khmerit tappoivat Arunin parhaan ystävä. 17-vuotias Arun ryhtyi miettimään, miten särkyvää elämä oli.
Hän otti kotonaan isänsä Raamatun ja alkoi selailla sitä ilman päämäärää. Sanat alkoivat puhutella häntä.
Arun tuli uskoon vuonna 1974, hyväksyen Jeesuksen pelastajakseen. Muutama
kuukausi tämän jälkeen kommunistit nousivat valtaan.

SIEM REAP

Pako ja vankeus
PHNOM PENH
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Huhtikuussa 1975 punakhmerit marssivat
Phnom Penhiin. He tyhjensivät kaupungin ajaen sen sadattuhannet asukkaat pakkotyöhön maaseudulle. Arunin perhe pa-

keni kaupungista ja saapui kuusi viikkoa
myöhemmin Kaakkois-Kambodžaan Svay
Riengin provinssiin, josta vanhemmat olivat kotoisin.
Arun tiesi joutuvansa armeijaan, joten
hän pakeni rajan yli Vietnamiin. Myös
Vietnamista oli tullut kommunistinen
maa ennen punakhmerien valtaannousua
Kambodžassa. Hän jatkoi pakoaan Vietnamista kohti Thaimaata yrittäen sinne Laosin kautta. Rajalla hänet pidätettiin ja vietiin vietnamilaiseen vankilaan. Siellä hän
antoi lupauksen: jos Jumala auttaa häntä pääsemään pois vankilasta, hän palaa
takaisin Kambodžaan palvelemaan kansaansa.
Vankilassa Arun tutustui muihin kristittyihin vankeihin. Eräällä heistä oli Raamattu,
jota lukemalla ja kohtalotoveriensa kanssa
keskustelemalla Arun oppi Vietnamin kielen. Erityisen rakkaaksi ja tärkeäksi kertomukseksi muodostui kertomus Joosefin
ajasta vankeudessa Egyptissä. (1. Moos.
39—40)

Ranskaan

Kahden ja puolen Vietnamissa ja Laosissa vietetyn pako- ja vankeusvuotensa jälkeen Arun pääsi Thaimaan kautta turvaan Ranskaan vuonna 1977. Kolmasosa kambodžalaisista, 2 miljoonaa
ihmistä, tapettiin punakhmerin valtakaudella, Kambodžan historian pimeimpänä

tus tuhottiin. Arun sai paetessaan salakuljetettua osan Matteuksen evankeliumista
pois maasta. Ranskassa paikallinen Pipliaseura kutsui Arunin mukaan elvyttämään
käännösprojektia.
Arun oli unohtanut Vietnamissa antamansa lupauksen. Arun ajatteli, ettei hän koskaan palaisi kotimaahansa. Hänen epäilyksistään huolimatta Uuden testamentin
käännöksen valmistuessa 1990-luvun alussa Kambodža alkoi jälleen avautua ja kirjan
levittäminen tulikin mahdolliseksi.

Takaisin Kambodžaan

Arun asui maanpaossa lähes 20 vuotta
ja siinä ajassa khmerin kieli oli kehittynyt
merkittävästi. 90-luvun alussa häntä pyydettiin palaamaan Kambodžaan ja saattamaan käännöstyö päätökseen. Paluu pysyvästi kotimaahan oli pitkä ja kesti useamman vuoden. Tällä hetkellä Arun asuu
Kambodžassa ja johtaa raamattutyötä neljä
maata (Kambodža, Laos, Vietnam ja Myanmar) kattavalla Mekongin alueella.

Arun Sok Nhep on tulossa Suomen Pipliaseuran
vieraaksi Kokkolaan Päivitä Piplia, Jaakob -raamattutapahtumaan 23.–25.5.2014. Arun kertoo kokemuksistaan mm. lauantain Mekong-kanavassa. Voit tavata
hänet myös muissa tilaisuuksissa viikonlopun aikana.

– Vaikka on kulunut vuosia, en mielelläni
palaa Vietnamiin. Vankila-aika siellä oli suurin traumani. Rukoilin kuitenkin Jumalaa
avukseni, jotta pystyisin palaamaan maahan palvelemaan ihmisiä, Arun kertoo. Hän
uskoo, että jopa vankila-aika oli valmistusta
häntä tähän nykyiseen tehtävään.
– Olen oppinut, miten Jumala voi kääntää vaikean ja kärsimyksentäyteisen jakson
elämässä edistämään hänen valtakuntansa työtä. Elämäni vaikeasta jaksosta kasvoi
uusi mahdollisuus, mahdollisuus olla mukana levittämässä Jumalan sanaa. Lupaus,
jonka annoin Jumalalle vankilassa, on saanut täyttymyksensä työssä, jota teen nyt.
Arun silittää kädellään khmerinkielistä
Raamattua, jonka käännöstyön hän saattoi valmiiksi.
Käännöstyön tulos on nyt myynnissä kristillisessä kirjakaupassa.

aikana. Punakhmerien uhreihin lukeutui
myös Arunin isä, mutta hänen äitinsä pääsi ihmeen kaupalla pakenemaan Kanadaan.
Pariisissa Arun löysi kambodžalaisen kirkon, aloitti raamattukoulun ja meni naimisiin. Hän toimi 12 vuotta kambodžalaisen
kirkon pappina Pohjois-Ranskassa. Sillä aikaa vietnamilaiset tekivät lopun Punakhmerien vallasta. rauhanneuvottelut alkoivat ja

Kambodžan ensimmäiset vaalit järjestettiin vuonna 1993.
1960-luvun lopulla viiden kambodžalaisen
kääntäjän ryhmä oli aloittanut Raamatun
kääntämisen khmeriksi. He tekivät työtä seitsemän vuotta käännöksen parissa
ja saivatkin Uuden testamentin valmiiksi.
Punakhmerien noustua valtaan neljä viidestä kääntäjästä tapettiin ja käsikirjoiPIPLIA
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Orpojen äitinä
– Jumalan armosta olen tässä työssä. Olen itse kokenut, miten vaikeaa
orvon lapsen elämä voi olla. Rakastan näitä lapsia. Heidän ilonsa saa minut
jaksamaan vaikeuksiakin, kertoo Som Savan, kristillisen orpokodin
johtajatar Siem Reapissa.
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"Toivon, että lapset voisivat täällä oppia tuntemaan Jeesuksen ja ehkä tulla aikuisina kristityiksi."

Som Savan johtaa 32 lapsen orpokotia ja lisäksi toimii vastuunkantajana omassa seurakunnassaan. Orpokodissa on kuusi muuta työntekijää ja lisäksi vapaaehtoisia. Hänen kirkkokuntansa ylläpitää kahdeksaa
orpokotia.

Töihin jo lapsena

Savan puhuessa lastenkodin pojat juoksevat pihan poikki, potkaisevat kengät jalasta
ja ryntäävät johtajan ohitse ovesta sisälle.
Ulkona monsuunikuuron ensimmäiset pisarat hakkaavat jo papaijapuuta. Sisällä meno on vilkasta. Tytöt höpöttävät ja kikattavat ja pojat matkivat painijasankareidensa
taistelueleitä hymy korvissa. Itsekin huonoista lähtökohdista elämäänsä aloittaneena Savan on lapsille erinomainen esikuva.
– Minäkin jäin lapsena orvoksi, joten tiedän, mitä orpona eläminen on. Muistan, miten halusin kouluun, mutta minulla ei ollut
varaa edes lyijykynään. Minun piti jo lapsena tehdä töitä, jotta pystyin ostamaan kynän ja kirjan. Kotini oli vuorilla, syrjäisessä
paikassa. Kouluun oli kahdeksan kilometrin
kävelymatka. Kävelin sen päivittäin edestakaisin. En omistanut kuin yhdet vaatteet.
Pesin ne käsin, kuivatin ja panin taas päälleni, Savan muistelee omaa lapsuuttaan.
– Aikuisena sairastuin vakavasti. Uskon,
että Jumala auttoi minua paranemaan. Tervehdyttyäni lupasin Jumalalle, että omistan elämäni hänelle. Rakastan lapsia, rakastan tätä työtä. Luotan Jumalaan, siihen,
että Hän on kanssani tässä työssä. Kun olen
masentunut, katson lapsia, heidän leikkejään ja iloaan. Silloin tiedän, että juuri lasten takia teen tätä työtä.

Uskon varassa

Orpokoti elää paljolti ihmisten lahjoitusten turvin. Som Savan kertoo rukoilevansa työntekijöittensä kanssa jatkuvasti, että lapsille riittäisi ruokaa.
– Olemme täysin riippuvaisia lahjoituksista. Monet ihmiset lahjoittavat rahaa, mutta
vain harvat tukevat toimintaamme vakituisesti. Tämä tuntuu raskaalta ja luo epävarmuutta toimintaamme. Ihmeitä kuitenkin
tapahtuu. Kun ruoka on loppumassa, joku
tuokin yllättäen säkillisen riisiä.

Lapsi kauppatavarana

– Lapset tulevat tähän orpokotiin sairaaloista tai lapsityötä tekevien järjestöjen
kautta. Taustalla vaikuttavia tyypillisiä syitä ovat vanhempien kuolema tai lapsen
jääminen hyljätyksi. Perheissä on myös väkivaltaa. Meille tulee myös lapsikaupan
uhreja.
Lapsikauppa on Kambodžassa suuri ongelma. – Eräs nainen osti lapsen suoraan
tämän vanhemmilta. Nainen kyllästyi kuitenkin itkevään vauvaan ja halusi myydä
hänet edelleen. Seuraavat ostajat kysyivät lapsen syntymätodistusta. Sitä ei löytynyt. Tässä vaiheessa asia meni poliisille, joka epäili naisen varastaneen vauvan
ja uhkasi naista vankilalla. Vauva otettiin
huostaan ja tuotiin orpokotiin.
– Kerran eräs rikas perhe halusi adoptoida lapsen orpokodistamme. Vaadin virallisten papereitten tekemistä asiasta ja
selvitystä siitä, että lasta kohdellaan kunnolla. Perhe ei suostunut tekemään papereita, vaan katosi täysin. Emme anna enää
lapsia adoptioon, koska on vaarana, että
lapset myydään tai heitä käytetään seksuaalisesti hyväksi.

lantia. Son Savan on Chean suuri esikuva,
ja hän haluaisi isona opiskella opettajaksi
ja päästä töihin lastenkotiin. Chea kertoo
hymyillen toivovansa, että hänestäkin tulisi lastenkodin johtajatar, Jo nyt Chea pitää huolta nuoremmista lapsista, pitää pojille kuria, kun peli äityy liian rajuksi ja ryntää lohduttamaan, kun yksi pienemmistä
kaatuu ja satuttaa itsensä. Hän on jokaisen lapsen isosisko.
Orpokodin henkilökunta Som Savania
myöten asuu vakituisesti lasten ja nuorten kanssa. Apuna on joukko vapaaehtoistyöntekijöitä.
– Olen kiitollinen siitä, että saamme
Kambodan Pipliaseurasta lasten kristillistä materiaalia. Toivon, että lapset voisivat
täällä oppia tuntemaan Jeesuksen ja ehkä tulla aikuisina kristityiksi. Kiitän Jumalaa kaikesta hyvästä, mitä elämässäni on.
Som Savan lasten ympäröimänä. Chea-tyttö hänen
vieressään ensimmäisenä vasemmalta.

Turvallinen pohja elämälle

Viisivuotiaina lapset menevät lastentarhaan. Isommat lapset käyvät yleistä koulua, mutta saavat orpokodissa lisäopetusta mm. englannin oppimiseksi.
Lapset saavat asua orpokodissa 18-vuotiaiksi. Jos heillä ei ole sukulaisia, joiden
luokse muuttaa, Savanin orpokoti auttaa
nuoria pääsemään itsenäisen elämän alkuun.
– Meillä on yhteys erääseen katoliseen
kouluun, joka antaa ammattiopetusta ilmaiseksi köyhille nuorille. Eräs ranskalainen ammattikoulu puolestaan etsii vuoden koulutuksen jälkeen nuorille työpaikan. Minä myös neuvottelen erään pankin
kanssa, jotta nuorille myönnettäisiin lainaa ammattikoulutusta varten. Valmistuttuaan ja työtä saatuaan he voivat maksaa
lainan takaisin.
Lastenkodin vanhin asukki on 14-vuotias
Chea-tyttö, joka osaa jonglöörata kolmea
palloa yhtä aikaa ja puhuu rohkeasti engPIPLIA
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– Tunsin itseni täysin tyhmäksi, koska en pystynyt lukemaan edes katujen
nimiä. Se oli niin turhauttavaa, kertoo Lam, 22-vuotias vietnamilainen nuorimies. Lukutaitokurssi on tuonut uusia mahdollisuuksia miehen elämään.

■■

Kambodžassa on noin 1,5 miljoonaa vietnamilaista, joista
lähes 60 prosenttia on lukutaidottomia sekä khmerin että
vietnamin kielillä.

■■

Pipliaseuran lukutaito-ohjelmaa
toteutetaan yhteistyössä vietnamilaisten kirkkojen kanssa.
Lukutaitoryhmät ovat avoimia
myös ei-kristityille.

■■

Tavoitteena 100 lukutaitoryhmää ja 1000 oppilasta
seuraavan 1,5 vuoden aikana.

Elämää vieraassa maassa
Lam on yksi monista vietnamilaisista maahanmuuttajista Kambodžassa. Vietnamilaisia on siirtynyt Kambodžan puolelle eri
syistä kautta vuosisatojen. Välillä he ovat
tulleet vapauttajina, välillä valloittajina, toisinaan taas pakolaisina tai siirtolaisina parempaa tulevaisuutta etsien.
Kaikilla Kambodžaan asettuneilla vietnamilaisilla ei ole maan kansalaisuutta, mikä
tarkoittaa kansalaisoikeuksien, kuten koulutuksen ulkopuolelle jäämistä. Vuosisataiset vihamielisyydet elävät yhä ihmisten
mielissä ja vaikeuttavat tämän päivän vietnamilaisten elämää. Osa vietnamilaisista
puhuu khmeriä, mutta ei välttämättä osaa
lukea tai kirjoittaa sitä.

Tulevaisuuden toiveita

Vaikeuksista ja syrjinnästä huolimatta monet kambodžanvietnamilaiset uskovat parempaan huomiseen. Lam oli vain kuusivuotias, kun hänen perheensä muutti
Vietnamista, Mekong-joen suistosta Siem
Reapiin. Laittomina siirtolaisina perheen
lapset eivät päässeet kouluun. Lukutaidon
8
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oppiminen jäi. Mekaanikkona työskentelevälle Lamille vietnamilaisen seurakunnan
lukutaitoryhmä on avannut oven uusille
mahdollisuuksille.
– Nykyisin pystyn lukemaan katukyltit,
kun liikun kaupungilla. Osaan myös tavata
khmerin kielellä. Tavoitteeni on oppia lukemaan kunnolla myös omaa kieltäni vietnamia. Yksinkertaisen kielen lukeminen sujuu
jo. Unelmani on, että vielä jonain päivänä
palaan Vietnamiin ja pystyn silloin lukemaan paikallista sanomalehteä. Vasta silloin voin kokea olevani oikea vietnamilainen, Lam pohdiskelee.
Lamin toinen suuri unelma liittyy omakielisen Raamatun lukemiseen. – Jo pitkään
olen toivonut saavani Raamatun vietnamin
kielellä ja ennen kaikkea, että pystyisin lukemaan sitä. Lukutaidottomana olen joutunut opettelemaan hengelliset laulutkin
ulkoa. Ponnistelen lukutaitokurssilla, jotta pystyisin lukemaan sanoja laulukirjasta.

Kutsumus palvella maanmiehiä

Pastori David Viet toimii vietnamilaisen

seurakunnan pappina Siem Reapin kaupungissa. Hän ei ole tyytynyt auttamaan ihmisiä vain
hengellisissä tarpeissa. – Aloitin lukutaitoryhmät, koska näin ympärilläni niin monia nuoria
ja aikuisia vietnamilaisia, jotka eivät osanneet
lukea ja kirjoittaa khmeriä. Jotkut heistä eivät
osanneet edes vietnamia.
– Muutin lapsena tätini mukana Kambodžaan.
Myöhemmin opiskelin papiksi Vietnamissa, mutta halusin palata takaisin tänne Siem Reapin
maakuntaan. Jumala kutsui minut palvelemaan
vietnamilaisia Siem Reapissa ja Tonle Sap-järven
kelluvissa kylissä, David kertoo.
– Kuulin Kambodžan Pipliaseuran lukutaito-ohjelmasta eräältä toiselta papilta, joka toimii Piplia
seuran yhdyshenkilönä. Hän antoi minulle oppikirjat ja opetukseen tarvittavan mp3-soittimen.
Lukutaitoryhmiin tulevia ihmisiä ei häiritse, että
materiaali on kristillistä; he haluavat vain oppia.
Opetusta annetaan iltaisin, koska päiväsaikaan
ihmiset ovat töissä. Vietnamilaiset ansaitsevat
elantoaan esimerkiksi myymällä kahvia, maissia
tai käytettyjä vaatteita. Jotkut ajavat tuk-tuktaksia. Khmerin kielen luku- ja kirjoitustaito parantaa huomattavasti vietnamilaisten mahdollisuuksiaan saada parempaa työtä. Kielitaito avaa
mahdollisuuden myös ammattiopintoihin.
– Päivittäisessä elämässä khmerin lukutaidosta on suuri hyöty. Matkustaminen ja asiointi viranomaisten kanssa helpottuvat, David kertoo.
Davidilla on haave. – Tällä hetkellä meitä on
vain kaksi pastoria opettamassa. Toivon, että tulevaisuudessa nykyisistä oppilaistani tulee uusien ryhmien vetäjiä, koska tarve lukutaitoryhmien perustamiseen on suuri. Meillä on suunnitelmissa aloittaa ryhmiä jopa 60 kilometrin
päässä täältä.

Työkaluja tarvitaan

Kambodžan Pipliaseurassa on tiedostettu vietnamilaisten tarpeet. Khmerinkielisen lukutaitomateriaalin pohjalta on tehty myös vietnamin
kielen opiskeluun sopiva materiaali. Vietnaminkielisen lukutaitokirjan ykkösosa on jo painettu.
– Opetan oppilaita kirjan lukujärjestyksen mukaan. Tämä kirja on hyvin rakennettu ääntämisen ja kirjoittamisen opetteluun. Se on havainnollinen ja selkeä, sen avulla on helppo oppia,
David kehuu.
– Olemme kiitollisia Kambodžan Pipliaseuralle, jonka tuottaman materiaalin ansiosta voimme opettaa vietnamilaisille maahanmuuttajille
sekä khmerin että vietnamin kielen luku- ja kirjoitustaitoa. Mikään muu taito ei auta heitä yhtä paljon paremman tulevaisuuden rakentamisessa uudessa kotimaassa.
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TEKSTI JA KUVAT: HANNA ASIKAINEN

42 vuotta raamatunkäännöstä
Vietnamin suurimman kaupungin, Ho Chi Minh Cityn eräällä
sivukujalla, kuusikerroksisen talon ylimmässä kerroksessa, istuu
joukko iäkkäitä miehiä keskustelemassa. Pöydällä on kasoittain
arvokkaannäköisiä kirjoja, tussitaululle on kirjoitettu hepreaa.

Kannettavan tietokoneen ruudulla on auki
parateksti, sama Vanhan testamentin lause
toistuu siinä seitsemällä eri kielellä, neljällä eri kirjaimistolla. Rukoushetkiliikkeeseen
kuuluvien teologien ryhmä tekee käännöstyötä demokraattisesti. Kiireelle ei ole sijaa,
mikäli työn tahtoo tehdä kunnolla. Jokainen raamatunlause luetaan ensin ääneen
useammalla kielellä ja sitten eri käännösvaihtoehdoista keskustellaan.

Unelmia kommunismin alla

Ryhmän johtaja ja samalla sen nuorin jäsen
on Isä Pascal Nguyen Ngoc Tinh. Hän on
nyt 77-vuotias. Vanhin hänen elossa olevista kollegoistaan on 84-vuotias. Ryhmä on
tehnyt töitä yhdessä vuodesta 1971 lähtien. Alun perin tavoitteena oli kääntää katolisen kirkon päivittäisten rukousten kirja
vietnamiksi, mutta työn myötä ryhmän jäsenille kävi selväksi, että ilman katolista Raamatun käännöstä ei rukouskirjasta ollut juurikaan hyötyä. Alun perin ekumeenisena alkanut raamatunkäännösprojekti jouduttiin
laittamaan jäihin vuonna 1975, sillä kommunismihallituksen astuessa valtaan Vietnamin sodan päättyessä useimmat protestanttipapit pakenivat vainoa Amerikkaan ja
muihin maihin.
10
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Katolinen Isä Tinh kollegoineen ei luovuttanut, vaan jatkoi työtä salassa. Vainon
vuodet olivat vaikeita kaikille Vietnamin
kristityille.
– Saatoimme salakuljettaa 50–70 Raamattua pyörän tarakalla ja jakaa niitä ihmisille,
vaikka tiesimme, että jos poliisi pysäyttäisi meidät, joutuisimme pahoihin vaikeuksiin, Tinh kertoo. Hän muistelee viidakossa
vietettyjä rukoushetkiä, joihin seurakuntalaiset tulivat salaa aamuyön pikkutunteina.

Voimaa yhteistyöstä

Kommunistien aiheuttamasta pelon ilmapiiristä on ollut myös hyötyä.
– Vaikeudet yhdistivät ryhmäämme.
Vaikeudet pakottivat meidät pitämään yhtä, sillä se oli Jumalan tahto, Tinh kertoo.
Vuonna 1991 rukoushetkiliikkeeseen kuuluvien teologien ryhmä aloitti yhteistyön Yhtyneiden Raamattuseurojen kanssa ja uusi
vietnamilainen raamatunkäännös valmistui
vuonna 1999. Siihen mennessä katolisten
asema oli helpottunut. Nykyisin toimistorakennuksen seinässä jo lukee ryhmän nimi
vieressään sen logo: valkoinen ristinmuo-

toinen kyyhkynen, joka lentää alas maailmaan. Taustalla kuvaa kehystää avoin kirja.

Kääntäminen on elämäntapa

Heti ekumeenisen käännöksen valmistuttua Tinh ystävineen aloitti käännöksen täydentämisen alaviittein. Katolinen käännös
valmistui vuonna 2006, ja nyt työn alla on
lähellä alkuperäistä kreikkaa ja hepreaa
oleva Raamattu selityksin. Uusi testamentti
on jo käännetty, nyt työn alla ovat profeetat. Raamatun on tarkoitus ilmestyä vuoteen 2021 mennessä. Tavoitteessa on kuitenkin ilmeinen haaste.
– Olemme vanhoja, terveytemme ei ole
enää yhtä hyvä kuin 42 vuotta sitten aloittaessamme, Tinh hymyilee. – Nuorilla ei ole
aikaa tehdä tätä.
Huolimatta siitä, että kääntäjäryhmällä on
jo ikää, katolinen kirkko Vietnamissa kukoistaa. Siihen kuuluu lähes 7 prosenttia
koko väestöstä, siis 6 miljoonaa henkeä.
Tinh on huolissaan siitä, ettei kaikille uskoville vieläkään riitä lukemista.
– Vietnamin kristityillä on vahva usko ja katolisten määrä on moninkertaistunut sodan

Ryhmän jäsenillä alkaa jo ikä painaa, mutta työssä se ei näy.

Kuva vasemmalla: Liturgy of the Hour –ryhmän logo on
ristinmuotoinen kyyhkynen, joka laskeutuu maailmaan.
Taustalla avoin kirja.
Kuva alla: Katuelämää Hanoissa, Vietnamin pääkaupungissa. Vietnamin kadut ovat perinteisesti sosiaalisen elämän paikkoja.

VIETNAM ■ FAKTOJA

päättymisen jälkeen. Usko kuitenkin pohjautuu
Raamattuun, eikä niitä ole tarpeeksi. Olemme
yhdessä Yhtyneiden Raamattuseurojen kanssa painaneet kaksi miljoonaa Uutta testamenttia, mutta se tarkoittaa vain yhtä kirjaa kolmea
katolista kohden. Katolisia Raamattuja on vain
80 000. Tarvitsisimme lisää!

Väkiluku 92,5 milj., josta vietnamilaisia 85,7 %,
muut 53 viralliseen vähemmistöön kuuluvia.
Väestöstä 43 % on alle 25-vuotiaita.
Kielet vietnam (virallinen), englanti, ranska,
etniset vähemmistökielet
Uskonnot uskonnottomia 80,8 %,
buddhalaisia 9,3 %, kristittyjä 7 %
Köyhyysrajan alapuolella 11 % väestöstä
(päiväansio n. 1 euro)
Lukutaitoisuus yli 15-vuotiaista
lukutaitoisia on 93,4 %
Lapsityövoima 5–14 vuotiaista:
16 % ikäluokasta
Pääkaupunki Hanoi 2,7 milj. asukasta,
suurin on Ho Chi Minh City (HCMC),
noin 6 milj. asukasta.
Hallinto Kommunistinen yksipuoluehallinto,
presidentti
Televisio ja muu media valtion valvonnan alaisia, esim. sosiaalisen median käyttö
rajoitettua.

HANOI

HO CHI MINH CITY

(Lähde: CIA, World Factbook)
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✐ ajankohtaista

Järjestä innostavia
lähetystilaisuuksia!
Raamattusunnuntaita vietetään 4.5.2014, jolloin kerätään
kolehti Mekongin alueen raamattu- ja lukutaitotyöhön
Suomen Pipliaseuran kautta. Pisaroita Mekong joen varrelta
-vuositeemamateriaalia voidaan hyödyntää erityisesti silloin
kolehtikohteen esittelyyn lähetystilaisuuksissa.
Pipliaseura tuottaa myös hartausmateriaalin 4.5. evankeliumitekstistä käytettäväksi seuraavan viikon lasten, nuorten
sekä aikuisten kokoontumisissa. Hartausmateriaali
on ladattavissa maaliskuusta alkaen osoitteessa
www.piplia.fi/seurakunnille/raamattusunnuntai.
Pisaroita-materiaalipaketti on monipuolinen työkalu seurakunnan työntekijöille ja pienryhmien vetäjille. Se soveltuu
hyvin käytettäväksi koulujen kansainvälisyyskasvatuksessa
tai vaikka uskonnontunnilla.
Ohjaajan oppaan mukana tulee muistitikulle tallennetut
koskettavat videot, kuunnelmat ja PowerPoint -esitykset
teksteineen. Kaikki oppaan kertomukset sisältävät keskustelukysymyksiä ja lisäksi mukana on myös toiminnallisia
työskentelyjä ryhmille.
Materiaali on ladattavissa nettisivuilta tai tilattavissa osoitteesta info@piplia.fi tai p. 010 838 6500. Toimituksista
perimme 10 € käsittelymaksun.

Vielä ehdit mukaan saamaan lisäideoita Pisaroita-materiaalin käyttöön koulutuksissa, joita järjestetään seuraavasti:
24.2. Kuopiossa, ilmoittautumiset Kirsti Tervo,
p. 040 536 0024 (tekstiviestinä) tai kirsti.tervo@gmail.com
27.3. Lahdessa, ilmoittautumiset Maarika Laakso-Helle,
p. 010 838 6531 tai maarika.laakso-helle@evl.fi 		
Lisätietoja: Sidosryhmäkoordinaattori Anne Haverinen,
p. 010 838 6531 tai anne.haverinen@piplia.fi

Piplia vierailee seurakunnissa



A
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29.1.
19.2.
6.3.
19.3.
20.3.
26.3.

Tampere
Oulu
Riihimäki
Rauma
Salo
Hyvinkää

Pipliaseura vierailee vuoden mittaan seurakunnissa,
ohessa alkuvuoden aikataulu. Pipliaseuralaiset kertovat
tuoreita kokemuksia aineistonkeruumatkaltaan Mekongin
alueen olosuhteissa. Päivän aikana tarjoamme kaikille
työmuodoille työkaluja arjen seurakuntatyöhön. Tapahtumassa voit tutustua myös laajaan valikoimaan kristillisten kustantajien tuotteita. Pipliaseuralla on kevään
aikana myös useita erillisiä myyntinäyttelyitä eri puolilla
Suomea. Tervetuloa!

Päivitä Piplia, Jaakob
T

änä vuonna kokoonnutaan Kokkolaan. Ekumeenista raamattutapahtumaa
Päivitä Piplia, Jaakob vietetään viikonloppuna 23.—25. toukokuuta.
Tervetuloa mukaan kaikki Raamatun sisällöistä, ajankohtaisista raamatunkäännöshankkeista ja muusta työn vaikutuksesta kiinnostuneet!

M

23.–25.5.2014, KOKKOLA
Tarkempi ohjelma julkaistaan netissä
helmikuun lopulla. Käsiohjelma valmistuu
huhtikuun aikana. Seuraa tietoja piplia.
fi:ssä sekä Kokkolan seudun seurakuntien
verkkosivustoilla.

onipuolinen ohjelma kattaa avajaisten ja pääjuhlan lisäksi erilaisia konsertteja ja muuta musiikkiohjelmaa, raamattutunteja, raamattuvaellusta
sekä ulkoilmatilaisuuksia. Ohjelma ottaa huomioon kaikenikäiset, myös lapsille ja nuorille löytyy paljon ohjelmaa.

A

vajaisillan konsertissa esiintyy mm. Nina Åström. Juhlilla on myös mahdollisuus tavata Mekong-alueen Pipliaseurojen johtaja Arun Sok Nhep,
joka kertoo vaikeissa olosuhteissa ja jopa turvallisuuden kustannuksella tehtävästä raamattutyöstä. Myös suomensukuiset käännökset ovat esillä osana
Pipliaseurojen raamatunkäännöshanketta, jossa valmistuu 100 uutta raamatunkäännöstä 1000 päivän aikana.

S

unnuntain suomenkielisen messun toimittaa piispa Samuel Salmi ja siinä
saarnaa piispa Björn Vikström, joka saarnaa myös ruotsinkielisessä messussa. Yle radioi molemmat messut.

P

äivitä Piplia, Jaakob -tapahtuman järjestäjinä toimivat Kokkolan seudun
seurakunnat, Pohjanmaan Pipliaseura sekä Suomen Pipliaseura. Lauantaina 24.5. Kokkolassa pidetään myös Suomen Pipliaseuran vuosikokous.
Älä epäröi, merkitse kalenteriin: 23.–25.5. Kokkola.

OPINTOMATKA KIINAAN 18.–29.9.2014
Lähde tutustumaan Kiinan kirkkoon ja tapaamaan maakunnissa kirkon johtoa,
tule omin silmin näkemään Raamatun käännös-, painatus- ja jakelutyö sekä
lukutaitotyötä sekä näkemään kirkon työntekijäkoulutusta.
Matkareitti on: Helsinki — Pekin — Kunming (Yunnanin maakunta) — Nanjing
(Jiangsun maakunta) — Zhengzhou (Henanin maakunta) — Peking — Helsinki
Hinta: 2 500 € kahden hengen huoneessa tai 2 800 € yhden hengen huoneessa.

Opintomatka
Kiinaan
18.–29.9.2014

Ohjelmaan ja matkan hintaan voi tulla vielä muutoksia.
Matkan vetäjänä toimii Suomen Pipliaseuran ohjelmajohtaja Martti Asikainen. Opintomatkalle mahtuu mukaan 12 henkilöä.
Lisätietoja: ohjelmajohtaja Martti Asikainen
p. 040 545 6676 tai martti.asikainen@piplia.fi
				
Tule mukaan!
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TEKSTI: LIISA SEPPÄNEN KUVA: I STOCK

"Jeesus sanoi: ”Minä olen elämän leipä.” Joh. 6: 35

Otatko leipee?
Se toistui joka viikko samalla tavalla: kun kävelin koulusta kotiin
lauantaina (sehän oli ennen koulupäivä) jo pihamaalla tulvi vastaan savolaisen ruisleivän tuoksu. Ihanaa, äiti oli leiponut! Uupunut koululainen sai äkkiä jalat alleen ja juoksee pakkasenpunaisin poskin lämpimään tupaan.
Kaksi ihmeellistä lausetta: – Minä olen elämän leipä, sanoi Jeesus. – Otatko leipee? kysyi äiti ja leikkasi sopivan siivun. Lapsi sai lämpimän, rapsakka-kuorisen leipäpalan käteensä ja päälle kunnon nokareen voita. Sillä hetkellä unohtuivat kouluviikon
vaivat, pyryt ja pakkaset.
– Otatko leipee? Pieneen leipäpalaan tiivistyi niin paljon – koko
uskontunnustus! Kiitollisuus, pyhyys.
Isä oli kylvänyt siemenet peltoon, puinut viljan, jauhattanut jyvät. Isä Jumala oli antanut sateen ja auringon. Äiti oli alustanut
taikinan puukorvossa, pyöritellyt leivät ja paistanut ne tuvan uunissa, hehkuvalla arinalla. Leipä oli pyhää: se oli syntynyt maasta ja ihmisen työstä. Palaakaan ei heitetty pois.
Rakkaus, huolenpito. Kun pieneltä räkänokalta kysyttiin: Otatko
14
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leipee? hän tiesi täydellä varmuudella, että leipäpala kuului hänellekin. Hän saisi oman osansa, olipa ollut tuhma tai kiltti. Jeesuskin
mursi leivän kaikkien kanssa, ehdoitta.
Yhteys. Äidin paistama ruisleipä ei ollut kenenkään ikioma, kenellekään korvamerkitty. Se jaettiin yhdessä perheenjäsenten ja niiden kanssa, jotka kulloinkin taloon poikkesivat. Jotka syövät samaa leipää, ovat yhtä perhettä Pyhässä Hengessä.
– Minä olen elämän leipä.
Jeesus, katselen leipää Sinun käsissäsi. Katselen, kuuntelen, haistelen, kosketan, maistelen leipää Sinun käsissäsi. Olet kulkenut
Emmauksen tiellä itkevien rinnalla, kuunnellut heidän murhettaan. Se ei riitä. Vasta kun murrat leipää, Sinut tunnetaan. Syntyy
yhteys ja voima kuoleman rajan yli – tänäänkin, ehtoollispöydässä.
Tule, Kristus, kun päivä murtautuu esiin.
Tule, Kristus, kun leipää murretaan.
Tule, Kristus, kun elämämme murtuu,
ja havahduta meidät läsnäoloosi!
(kelttiläinen rukous)

SUOMEN PIPLIASEURA

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

RAAMATTUMYYNTI

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

MIKKELIN PIPLIASEURA
Mikkelin seurakuntakeskus,
PL 21, 50101 Mikkeli
0400 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
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. Esa Metsälä, Hamina
esametsala(at)hotmail.com
LAPIN PIPLIASEURA
Valtakatu 37 A 8, 96200 Rovaniemi
040 535 2285, pj. Ilmo Pulkamo

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

Hallitus

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

HENKILÖKUNTA

Alueelliset pipliaseurat

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

POHJOIS-KARJALAN PIPLIASEURA
Rantakylän kirkko, Rantakyläntie 2,
PL 504, 80161 Joensuu
(013) 263 5510 , pj. Anna Holopainen
SATAKUNNAN PIPLIASEURA
Sampaanalantie 15, 26820 Rauma
040 531 4827, pj. Aarno Niemi
satakunnan.pipliaseura(at)gmail.com
VARSINAIS-SUOMEN PIPLIASEURA
Martinkatu 7 F 5, 20810 Turku
pj. Jari Laaksonen

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

Markku Kotila, pääsihteeri 010 838 6512
Martti Asikainen, ohjelmajohtaja 010 838 6530
Anne Haverinen, sidosryhmäkoordinaattori 010 838 6531
Satu Toukkari, varainhankinnan koordinaattori 010 838 6534
Laura Leipakka, projektisuunnittelija 010 838 6532
Kati Kajander, varainhankinnan assistentti 010 838 6517
Eeva Vuorinen, talousjohtaja 010 838 6513
Satu Rissanen, kirjanpitäjä 010 838 6516
Leena Koski, myyntipäällikkö 010 838 6521
Satu Peltosaari, yhteyspäällikkö 010 838 6523
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 050 441 5298
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

 tilauskortti

Katso tarkemmat yhteystiedot: www. piplia.fi

q

Haluan Piplia-lehden ilmaiseksi (4 nroa / vuosi)

q

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

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

Haluan liittyä kannattajajäseneksi (30 € / vuosi)

q

Olen muuttanut / osoitteessani on virhe

Pipliaseura maksaa postimaksun

Nimi ...........................................................................................................................................................
Lähiosoite vanha ............................................................ uusi...............................................................
Postinro ja –toimipaikka ........................................................................................................................
Päiväys ja allekirjoitus
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Suomen Pipliaseura ry
Tunnus 5005 291
00003 Vastauslähetys
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Värikäs valikoima
pienoisraamattuja
PÄIVITETYT KARTTA- JA
LIITEOSAT

Värikäs valikoima pienoisraamattuja
Päivitetyt kartta- ja liiteosat. 12 kansivaihtoehtoa.
Alkaen 9,90 €
Usean kappaleen tilauksesta pyydä tarjous myynti@piplia.fi.

FARKKURAAMATTU Raamatussa vetoketju ja tasku.

Nuorten hittipiplia. 24 €
Ristiaskelia DVD
Pipliaa ja stand up –huumoria. Pohdintoja Raamatun aiheista.

Tutustu valikoimaan www.pipliakauppa.fi

   
tilauskortti

Suomen Pipliaseura ■ PL 54, 00241 HELSINKI

Pienoisraamattu ■ 9,90 € kpl

kansi:

Pienoisraamattu ■ 9,90 € kpl

kansi:

Farkkuraamattu

24 €

kpl

Ristiaskelet DVD ■ 15 €
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Tuotteiden postikulut lisätään hintaan.

