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Yli 200-vuotiaan Pipliaseuran keskeinen työ on kääntää Raamattua eri 
kielille. Käännöstyön ohessa syntyy usein kirjakieli. Työmme edistää luku-
taitoa ja osallisuutta. Vaikutamme syrjiviin asenteisiin ja herätämme mie-
lenkiintoa Sanaa kohtaan. Piplia on Suomen Pipliaseuran jäsenlehti, joka 
ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehti on maksuton, ja sen voi tilata myös 
muut kuin jäsenet. 
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Jättiläisen kahdet kasvot

pääkirjoitus  MARKKU KOTILA  

LAHJOITUSTILI   DANSKE BANK  FI 58 8000 1800 0557 83

                 

Pipliaseuran toimisto on myyntiä lukuun ottamatta  
lomalla heinäkuussa.
Toivotamme kaikille lukijoille kesän valoa!

Olen viimeisen kahdenkymmenen vuoden 
aikana käynyt Kiinassa vähintään kerran 
vuodessa. Joka kerta vastassa on toi-

senlainen Kiina. Pudongin kaupunginosa vanhaa 
Shanghaita vastapäätä on jo ajat sitten ohittanut 
New Yorkin Manhattanin loiston. 

Valitettavasti hyvinvointi ei jakaudu tasaisesti. Ra-
kennustelineillä ahertaa köyhältä maaseudulta 
kaupunkiin tullut kirjava työläisten joukko, joka ei 
ole sosiaaliturvajärjestelmän piirissä.

Kaupungin eliittiin kuuluvat nuoret aikuiset etsi-
vät elämän tarkoitusta. Perinteinen ideologia on 
jäänyt pelkäksi iskulauseeksi. Kristinuskolla on nyt 
ainutkertainen mahdollisuus tarjota uusi pohja 
elämälle.

Jos siirryt itärannikolta lähelle Vietnamin rajaa 
Yunnanin maakuntaan, edessäsi on aivan toisen-
lainen todellisuus. Maakunta on köyhä. Mutta 
kaikkein heikoimmassa asemassa ovat kielelliset 
vähemmistöt. Raamatunkäännöstyö vähemmistö-
kielille on luo uutta toivoa ja luottamusta. Juma-
lan sana on enemmän kuin kirjain.



4    |   PIPLIA  

Raamattu taipuu moneksi

 TEKSTI: VESA KEINONEN  

Kirjallisuuden emeritusprofessori Tarmo 
Kunnas pohti alustuksessaan, voisiko kris-
tinuskosta edelleenkin olla länsimaisen 
ihmisen henkiseksi kotiseuduksi. – Kirkon 
tehtävänä on aina ollut antaa ihmiselle 
malli turvallisesta kotiseudusta. Samalla 
kristinuskon olemus on joskus radikaalis-
tikin poikennut yhteiskunnan muista ihan-
teista, professori taustoitti.

Kunnas käsitteli myös kirkon vuosisato-
jen aikana esittämiä erilaisia käsityksiä 
Raamatusta. – Tulkinnoissa on ollut myös 
yhtenäistä linjaa, joka on tehnyt kristilli-
set kirkot vahvoiksi ja ollut muovaamassa 
eurooppalaisia perinteitä. Ei vain maan-
osamme kulttuurin ja ihmisen vahingoksi, 
vaan myös heidän kohottamisekseen.

Kristinusko liian näkymätön?
Tarmo Kunnaksen mukaan viime vuosi-
satojen aikana tapahtunut kristinuskon 
maallistuminen on ollut eurooppalaisille 
valtava shokki. – Kun elämme äärimmäi-
sen materialistisessa ajassa, niin kristin-
uskon uskoisi tuovan voimakkaammin il-
mi materialismin karkeuden ja rajallisuu-
den. Kaikkea ei edelleenkään voi punnita 
tai mitata.

Professori Kunnas näkee kristinuskon 
edustavan moraalissaan kultaisen keski-
tien kulkijaa. – Yhteiskunta tarvitsee jon-
kin tahon, joka on ehdottoman rehellinen. 
Joka ikään kuin antaa ihmisille lahjomat-
tomuudellaan turvallisuuden tunteen.

Kunnas painottaa sitä, että uskonnolli-
sen perinteen arvoa eivät määrittele ai-
noastaan teologiset opinkappaleet. Mer-
kittävää on myös sen anti ihmisyydelle ja 
kulttuurille. – Kristinusko on antanut häi-
käisevän näytön omista lahjoistaan. Mut-
ta missä on sen asema ja omaleimaisuus 
nykyisessä suomalaisessa tai eurooppa-

laisessa eettisessä keskustelussa? On-
ko kristinusko muuttunut liian näkymät-
tömäksi?

Pyhä kietoutuu arkikieleen
FT, antropologi Kielo Brewis kiinnitti
alus tuksessaan huomiota Raamattuun 
kielten sekä kokemusten heijastumana ja 
yhdistäjänä.

Brewisin mukaan on olennaista huomioi-
da pyhän kirjamme monikerroksellisuus ja 
kulttuurisidonnaisuus. – Raamattu on ih-
misen kielellä kirjoitettua ja ihmisten kult-
tuuritaustoista kumpuavaa tekstiä. Sitä 
voikin tulkita inhimillisistä lähtökohdista.

Brewis korosti myös sitä, että jokainen ih-
misen luoma kulttuuri on puutteellinen.  
– Raamatun sanoma myös koskettaa sy-
vimmin kunkin kulttuurin pahinta puutos-
kohtaa.  Lopullinen vastaus eri kulttuuri-
en heikkouksiin on aina Kristus.

Kielo Brewis käytti esimerkkinä malesia-
laista timugon-kulttuuria, jonka parissa 
hän on puolisonsa kanssa tehnyt pitkään 
raamatunkäännöstyötä. – Timugoneilla 
pelko erilaisia asioita kohtaan sitoo kult-
tuuria yhteen. Raamatun sanoma pystyy 
kuitenkin päästämään pois tästä pelosta. 
”Vapauteen Kristus meidät vapautti”, sa-
notaan galatalaiskirjeessäkin.

Kääntäjän mukaan Raamattua pitää aina 
tulkita myös Pyhästä Hengestä käsin.
– Kirjan pyhyys ja hengellinen ulottuvuus 
avautuu kokemuksellisesti ainoastaan Py-
hän Hengen valaisemana. Raamatussa 
pyhä siis kietoutuu arkikieleen.

Monikulttuurisuus Jumalan lahja
Raamattutapahtumassa vieraillut Intian
  Pipliaseuran pääsihteeri, tohtori Mani  
Chacko kertoi kuulijoille monikulttuuri-

sesta maastaan. Jättiläismaassa puhu-
taan satoja kieliä. – Lapsuudesta asti olen 
saanut pohtia sitä, miten harjoittaa kris-
tinuskoa tällaisessa useiden kulttuurien 
ympäristössä, Chacko kertoi.

Kristittynä hän kuuluu hinduenemmistöi-
sessä maassa vähemmistöön. Uskonto-
kuntien identiteeteillä ei ole ollut juuri-
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Tampereen raamattutapahtuman seminaari Raamattu monikulttuurisessa 
yhteiskunnassa avasi mielenkiintoisia näköaloja pyhään kirjaamme.

kaan yhteistä. – Nuorempana ajattelin, 
ettei minulla ole mitään tekemistä hin-
dujen kanssa. Olimme täysin erillaisia.

Vuosikymmeniä kestäneen Raamatun lu-
kemisen kautta Chackon ajatukset ovat 
muuttuneet perusteellisesti. Hän koros-
taa koko ihmiskunnan olevan Jumalan 
luomistyötä. – Kaikki ihmiset on luotu 
Hänen omaksi kuvakseen. Siksi en enää 
voikaan pitää hindua jonain toisena. Hän 
on osa minua, sisareni tai veljeni.

Chackon mukaan monikulttuurisuus on-
kin tullut jäädäkseen. – Se on Jumalan 
lahja ihmiskunnalle. Kyseessä on myös 
hyvin arvokas ihanne, jonka puolesta 
meidän kaikkien tulee taistella.

Raamattu itseymmärryksen   
väline
Chacko puhui myös erilaisista raama-
tuntulkinnan vaaroista. On riski, että esi-
merkiksi poimimme pipliasta erillisiä lau-
seita tai tulkitsemme sitä muuten omien 
intressiemme mukaisesti.

– On myös mahdollista että aletaan pal-
voa Raamattua Jumalan sijaan. Intiassa 
voi nähdä sellaistakin, että Raamattua 
kannetaan aina mukana eräänlaisena tai-
kaesineenä. Monesti yritämme myös ka-
ventaa Jumalaa omien näkemystemme 
mukaiseksi.  – Silloin rajoitamme Hänen 
toimintaansa samalla häntä pienentäen. 
Tulee muistaa, että Jumala toimii arvoi-
tuksellisella tavalla: nälkäisten, janois-
ten, muukalaisten ja alastomien kautta.

Chacko painotti, että meidän tulisi lu-
kea Raamattua yhä uudelleen.  – Jotta 
ymmärtäisimme, kuka Jumala todella on 
ja mikä ihmiskunta on. Ja myös ymmär-
tääksemme, kuka minä itse olen.
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Musiikilla tukea 
Intian 
näkövammaisille

Suomen Piplia seuran vuosijuhlan 

yhtenä teemana oli näkövammaistyö 

Intiassa. Hyväntekeväisyys-

konsertissa Tampereen Tuomio-

kirkossa  esiintyi duo Hanhiniemi-

Rauhala M.A.D., eli Melkein Akusti-

nen  Duo. Parivaljakko esitti musiikkia 

täydestä sydämestä sopivasti impro-

visoiden. Konsertin lipputulot ohja-

taan Intian näkövammaisten lasten ja 

nuorten hyväksi tehtävään työhön.



 MITÄ JOS OLISIT SOKEA? 

Näkövammaisuuteen liittyi myös Seurakuntien 
talolla järjestetty Pimee cafe, jossa oli mah-
dollisuus kokea hetki näkövammaisen elämää 
nauttimalla kahvia täysin pimeässä huonees-
sa. Näkövammaiset vapaaehtoiset toimivat tar-
joilijoina. Kahvila olikin erittäin suosittu kohde, 
vaikka siitä joillekin kävijöille jäi hieman outo 
tunne. Monet nuoret tunnustivat mielenkiin-
toisen kokemuksen herättäneen ajattelemaan, 
mitä jos oikeasti olisi sokea eikä näkisi mitään, 
mitä ympärillä tapahtuu.

PIPLIA   |   7

TEKSTI: TUIJA NUMMINEN   KUVAT: ANU TUOMAINEN

Pauli Hanhiniemi kertoi laulujensa sanojen 
vain tulleen mieleen, johdatustako lienee vai 
jotain muuta. Hänen laulujensa sanat ovat elä-
mänläheisiä, tuttuja tuokioita oikeasta elä-
mästä. Monille tuttuja lauluja olivat esimer-
kiksi Kolmas nainen -yhtyeen tunnetuksi te-
kemät kappaleet Äiti pojasta pappia toivoi 
ja Valehtelisin jos väittäisin. Yleisö tempau-
tui mukaan tuttujen sävelten ja kirkkomiljöön 
luomaan tunnelmaan ja lauloi mukana. 

Han hi niemi kertoo esiintyvänsä  tuomiokir-
kossa nyt ensimmäistä kertaa. Keikka oli hie-
no kokemus.  – Kun järjestetään tällainen kon-
sertti, jonka tuloksena Intiassa joku lapsi oppii 
lukemaan pistekirjoitusta, lähden ilman muu-
ta mukaan, Hanhiniemi sanoo.

Pauli Hanhiniemi ja Ville Rauhala ovat esiinty-
neet yhdessä jo viiden vuoden ajan. Kitara ja 
kontrabasso soivat hyvin yhteen.  – Tuomio-
kirkossa oli hieno soittaa. Keikan aikana huo-
masin aprikoivani tekstejäni eri valossa kuin 
aiemmin, Hanhiniemi pohtii.

Hanhiniemi kertoo esiintyneensä reilun kolme-
kymmentävuotisen uransa aikana lukuisissa hy-
väntekeväisyyskonserteissa. – Aina kannattaa 
yrittää ja toivoa parasta. Ei pidä luovuttaa. Nä-
kövammaisuuskaan ei ole este unelmille.

Pistekirjoitus avaa maailman
Intiassa elää arviolta 12 miljoonaa näkövam-
maista. Varsinkin maaseudulla stigma on vah-
va: perheet hylkäävät näkövammaiset ja mo-
net päätyvät kerjäämään elantonsa kadulla.
Intian Pipliaseura kääntää ja julkaisee Raa-
mattuja muodossa, joka parhaiten vastaa laa-
jan lukija- ja kuulijakunnan tarpeita. Näkövam-
maisille on valmistettu pistekirjoitusraamat-
tuja yli kymmenellä suurimmalla intialaisella 
kielellä. Myös mm. ääniraamatut ovat suosit-
tuja eri kielillä. 

Aluvan sokeiden koulussa Intian Keralassa 
näkövammaiset lapset unelmoivat samois-
ta asioista kuin kuka tahansa saman ikäinen. 
Joku haluaa piispaksi, toinen poliisiksi. Kou-
lussa on kiva olla, vaikka pistekirjoituksen 
oppiminen onkin monelle hidasta ja vaikeaa. 
Se on kuitenkin tärkeää, sillä sen avulla näi-
denkin nuorten unelmista voi tulla jonain 
päivänä totta.    

Intialaiset vieraat kannustavat yhteistyöhön
Tapahtumassa mukana olleet Intian Piplia-
seuran pääsihteeri Dr. Mani Chacko sekä 
Etelä-Intian Keralasta kotoiset olevat nuo-
ret vapaaehtoiset Paul Alex ja Vijo Kurien 
kertoivat, millaista sosiaalista työtä heidän 
seurakunnissaan tehdään. Sairaat, köyhät ja 
kouluttamattomat ihmiset ovat Intiassa hei-
kossa asemassa. 

Dr. Mani Chacko kiitti lämpimästi Suomen 
Pipliaseuraa ja seurakuntia kaikesta tues-
ta, mitä Intiaa kohtaan on osoitettu Tampe-
reella ja muulloinkin. – Toivon ja rukoilen, et-
tä tämä yhteys kasvaisi edelleen ja Jumalan 
sana voisi levitä maailman joka kolkkaan. Tä-
mä yhteistyö on palkitsevaa; yhdessä voim-
me tehdä niin paljon enemmän.  



 TEKSTI: SATU TOUKKARI  KUVAT: HANNA ASIKAINEN
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Kiinassa Raamattua käännetään seitsemälle 
vähemmistökielelle, joiden joukossa on mm. li-
sun kieli. Lisut on yksi Kiinassa Yunnanin maa-
kunnassa asuvista vähemmistökansoista. Kaik-
kiaan Kiinassa on 55 tunnustettua vähemmistö-
kansaa. Vuoden 2010 väestölaskennan mukaan 
Kiinassa on 702 800 lisua, ja heistä lähes puo-
let on kristittyjä. 

Kristinuskon toivat Yunnaniin 1900-luvun alus-
sa brittiläiset lähetystyöntekijät. Lisujen jou-
kossa työtä teki englantilainen James O. Fra-
ser. Hänen hautamuistomerkkiinsä kaiverret-
tu raamatunlause Johanneksen evankeliumista 
kuuluu: Totisesti, totisesti: jos vehnänjyvä ei pu-
toa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi, 
mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon. 
Sata vuotta myöhemmin voidaan todeta työn 

Kiinan vähemmistöt saavat 
omakielisen Raamatun    

 TEKSTI: ANNE HUOPONEN  KUVAT: SUOMEN PIPLIASEURA
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tuottaneen satoa, kun lisunkielinen Raa-
mattu selityksin julkaistiin helmikuussa 
2015. Juhlajumalanpalvelukseen osallis-
tui yli 700 lisua, vaikka monien heistä oli 
taitettava pitkä ja hankala matka kotiseu-
dultaan voidakseen osallistua juhlintaan. 

Juhlijoiden joukossa oli pastori Li Chun-
xiang, joka iloitsi uudesta käännöksestä: 
Lisut tuntevat Jumalan, mutta kirkkojem-
me opetuksen taso ei aina ole kovin kor-
kea. Saarnaajat joutuvat yleensä tukeutu-
maan kiinankieliseen materiaaliin, vaikkei 
kiina ole heidän äidinkielensä. Raamat-
tu selityksin on todella arvokas kirja pas-
toreillemme ja kirkoillemme. Se parantaa 
saarnojamme ja opetustamme!

Myös yit ovat juuri saaneet Uuden testa-
mentin. Yi-kieliä ei opeteta kouluissa, jo-
ten monikaan heistä ei osaa lukea eikä 
kirjoittaa omaa kieltään. Raamatunkään-
nöstyön yhteydessä kirkot ovat kuitenkin 
opettaneet ihmisiä lukemaan omaa kiel-
tään. 

– Uuden testamentin avulla nuorisokin 
oppii lukemaan kieltämme, sillä he voivat 
osallistua koulun jälkeen kirkolla järjes-
tettävään lukutaitopetukseen, kehuu Li 
Wanxing. Hän toimi käännöstyöryhmän 
johtajana kuuden vuoden ajan maatilan 
hoitamisen rinnalla. – Välillä oli tiukkaa, 
kun jouduin hoitamaan kylvö- ja sadon-
korjuutöitä jopa neljästi vuodessa. Mutta 
Jumalan armon avulla onnistuin!

Kiinassa on painettu ja jaettu jo miljoo-
nia Raamattuja. Kuitenkin maassa on suu-
ri tarve yhä uusille painoksille ja käännök-
sille. Kiinan kristityistä noin 70 % asuu 
maaseudulla, missä ei ole kauppoja, jois-
ta Raamatun voisi ostaa. Monet maaseu-
dun asukkaat elävät lisäksi köyhyysrajan 
alapuolella eli alle 1,25 dollarilla päivässä. 

Maaseudulle järjestetäänkin raamattu-
jakeluja, jotta siellä asuvat ihmiset sai-
sivat oman Raamatun. Lisäksi Yhtyneet 
Raamattuseurat lahjoittaa Raamattujen 
painamiseen tarvittavan paperin. Näin 
kirjojen hinta pystytään pitämään koh-
tuullisena.

Raamattu ihmisten ulottuville 
kaikkialla maailmassa
Pipliaseurojen käsityksen mukaan Raa-
mattu on ihmiskunnan yhteistä pääomaa 
ja kuuluu siksi kaikille. Työmme tavoittee-

Raamatunkäännöstyössä vuosi  2014 oli 
merkittävä: 

 ■ Yhtyneet Raamattuseurat osallistui 

489 raamatunkäännöshankkeeseen. 

Suomen Pipliaseura tuki yhteistyö-

kumppaneidensa välityksellä 56 han-

ketta.

 ■ Hankkeissa valmistui uusi raamatun-

käännös 51 kielellä.

 ■ Yhteensä käännöksillä voidaan   

tavoittaa yli 1,3 miljardia ihmistä   – 

heistä 1,2 miljardia on kiinalaisia. 

 ■ 30 raamatunkäännöstä valmistui  

sellaisille kielille, joilla ei aikaisem-

min ollut julkaistu mitään osaa  

Raamatusta.

Yhtyneiden Raamattuseurojen kolmi-
vuotinen 100/1000-kärkihanke jatkuu 
tämän vuoden loppuun asti. Hankkees-
sa on tavoitteena julkaista 100 uutta 
Raamatun käännöstä vuoden 2015 lop-
puun mennessä. Tavoite on kunnianhi-
moinen, sillä tällä hetkellä koko Raamat-
tu on käännetty 542 kielelle. 
(UBS: Global Scripture Access Report,  
April 2015)

100/1000-hankkeessa on tähän men-
nessä valmistunut 70 koko Raamatun 
käännöstä, joista 30 on jo julkaistu ja 
40 on painettavana tai painovalmiste-
luvaiheessa. Jäljellä olevien 30 kään-
nöksen valmistumista odotetaan tämän 
vuoden lopussa tai ensi vuoden alku-
puolella. Hankkeessa olevien käännös-
ten valmistuminen mahdollistaa 500 
miljoonan ihmisen ja Raamatun sano-
man vuorovaikutuksen.

 

na onkin edistää Raamatun sanoman ja sii-
hen perehtyvän ihmisen vuorovaikutusta. 
Kristillisen uskon mukaan Raamatun sano-
ma on viime kädessä lähtöisin itse Juma-
lalalta ja sisältää jokaista ihmistä koskevan 
viestin rakkaudesta. 



 TEKSTI: SIRPA VIHERÄ
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TeksTi: hanna asikainen Grafiikka: UBs

* KOLUMNI

”We don't evangelize, we share our be-
lief  - me emme evankelioi, vaan jaamme 
omaa uskoamme”, sanovat kiinalaiset. Jo 
viikon mittainen visiitti Kiinaan osoitti to-
deksi tämän lausuman, johon sisältyy syvä 
viisaus: evankelioidessa annetaan ylhääl-
täpäin, omasta jaettaessa pysytään samal-
la tasolla kumppanin kanssa.  

Kiinassa kristinusko etenee usein perhe-
piirissä. Tieto kristinuskosta leviää paitsi 
perheen ja suvun, myös ystävien ja opis-
kelu- tai työtovereiden välityksellä eteen-
päin. Ja tehokkaasti leviääkin, noin mil-
joonan ihmisen vuosivauhtia. Jos sama 
tahti jatkuu, on Kiinasta tulossa yksi maa-
ilman kristityimmistä maista lähivuosikym-
meninä.

Raamattujen jakelu ei valitettavasti tahdo 
pysyä samassa tahdissa. Kun Huai´anin  

Täällä oma Raamattu on aarre, 
ei suinkaan itsestäänselvyys. 

Kirjoittaja on Riihimäen kirkkoherra   
Sirpa Viherä, joka osallistui Suomen Piplia-
seuran tutustumismatkalle Kiinaan huhti- 
k uussa 2015. Matkan tarkoitus oli saada  
tuore kuva kirkkojen työstä ja asemasta  
Kiinassa. Riihimäen seurakunnalla on Kiinan 
raamattutyötä koskeva yhteistyösopimus 
Pipliaseuran kanssa.

kaupungin täpötäydessä, 1 500 hengen  
kirkossa kysytään, kuinka monella on oma 
Raamattu, vain kahden kolmasosan kädet 
nousevat ylös. Täällä oma Raamattu on 
aarre, ei suinkaan itsestäänselvyys.  Kuten 
ei sekään, että Raamattu olisi edes kään-
netty omalle äidinkielelle.  Kiinan lukuisis-
ta vähemmistökielistä monet odottavat 
vielä omaa käännöstään.

Raamattujen lisäksi pulaa on myös pa-
peista, joita ei suinkaan riitä joka seura-
kuntaan. Onneksi kuitenkin löytyy va-
paaehtoisia, joiden voimin seurakunnat 
tulevat hoidetuiksi. Vapaaehtoisiakin kou-
lutetaan — ensin lyhyemmällä, sitten jo 
vähän pidemmällä kurssilla — ja niin tie-
totaito lisääntyy. Se ei kuitenkaan kor-
vaa perusteellisemman teologisen koulu-
tuksen saanutta ja pappisvirkaan vihittyä 
työntekijää.

Vierailun aikana tulin ikuistetuksi var-
masti satoihin valokuviin. Meitä vieraita 
kuvattiin innokkaasti ja kanssamme ha-
luttiin päästä samaan kuvaan.  

Valokuva on aina jonkin asian näkyväksi 
tekemistä.  Yhteinen kuva ulkomaisten 
vieraiden kanssa osoittaa, että olemme 
samalla viivalla, yhtä arvokkaita ja tärkei-
tä.  Kristittyjen kesken se kertoo myös 
kuulumisesta kristittyjen maailmanlaa-
jaan yhteisöön. Tämän yhteisön jäsenil-
tä kiinalaiset kristityt tarvitsevat vielä tu-
kea niin koulutuksen järjestämiseen kuin 
raamattutyöhönkin.

Historiassa on ollut aika, jolloin kiinalai-
set ovat olleet kristittyinä pelkästään 
vastaanottavana osapuolena. Tänään 
Kiina on tasaveroinen kumppani, jolla 
on paljon annettavaa muulle kristillisel-
le maailmalle. Nankingissa heitin ilmaan 
ehdotuksen ystävyysseurakuntasuhteen 
solmimisesta kotiseurakuntani ja jonkin 
kiinalaisen seurakunnan välille. Ajatus-
ta ei tyrmätty. Kuka tietää, ehkä jonakin 
päivänä sopimus allekirjoitetaan.
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TEKSTI: TUIJA NUMMINEN

Kansainvälinen raamattutyö 
vetää puoleensa

Pastori Richard Brewis aloitti Suomen 
Pipliaseuran uutena kansainvälisen työn 
ohjelmajohtajana toukokuun alussa. Aiem-
min hän on työskennellyt Suomen Vapaa-
kirkon lähetysjohtajana. 

– Raamatunkäännöstyö on vahvinta osaa-
misaluettani. Teimme puolisoni ja perhee-
ni kanssa sitä aktiivisesti Malesiassa, jos-
sa käänsimme Uutta testamenttia timu-
gon-murut -kielelle. 

Työtä tehtiin yhdessä Malesian Pipliaseu-
ran kanssa, joten pipliaseurojen toiminta-
kulttuuri tuli Richardille jo silloin hyvin tu-
tuksi. Kaikkiaan Brewisit olivat Malesiassa 
15 vuotta. Suomeen he palasivat vuonna 
1997.

– Olimme mukana auttamassa myös Van-
han testamentin käännöstyössä, joka alkoi 

– Vapaakirkolla on 35 lähetystyöntekijää 
eri maissa. Lähetysjohtajana olin heidän 
esimiehensä. Hoidin yhteyksiä kansainvä-
lisiin lähetysjärjestöihin ja yhteistyökirk-
koihin.  

Brewis ei ole pelännyt tarttua eteen tu-
leviin tehtäviin, sillä hänen ensimmäinen 
työnsä Suomessa oli puusepänverstaassa. 
– Pienessä organisaatiossa johtaja joutuu 
tekemään kaikkea, hän nauraa hersyvästi. 
Matkapäiviä on kertynyt runsaasti niin 
Suomessa kuin ulkomailla. Hän kertoo las-
keneensa, että on matkustellut noin 1,6 
miljoonaa kilometriä, mikä tarkoittaa 40 
kertaa maapallon ympäri. Hän on vieraillut 
noin 40 eri maassa. 

– Raamatunkäännöstyö on ensirakkauteni. 
Uusi työ Pipliaseurassa oli kuin johdatus. 
Nyt voin keskittyä yhteen työtehtävään.  

Pastori Richard Brewis aloitti Suomen   
Pipliaseuran uutena kansainvälisen työn   
ohjelmajohtajana toukokuun alussa.    
Aiemmin hän on työskennellyt Suomen   
Vapaakirkon lähetysjohtajana. 

 Richard Brewis (oik.) tulkkaa Intiasta vierailulle tulleen Dr. Mani Chackon
  puhetta raamattutapahtumassa Tampereella.

vuonna 2007. Järjestimme hankkeelle ra-
hoituksen ja annoimme henkistä tukea. 
Muutoin työ oli jo turvallisesti paikallisten 
osaavissa käsissä.

Haasteellisinta raamatunkäännöstyös-
sä on Brewisin mielestä Raamatun avain-
termien keksiminen, muokkaaminen ja 
uusien merkityksien löytäminen sanoil-
le kulttuuri huomioiden niin, että ihmiset 
ymmärtävät tarkoituksen oikein. Myös lu-
kutaitotyö on erittäin tärkeää, jotta väki 
osaa lukea Raamattua omalla kielellään. 
Lukutaitoinen vanhempi kannustaa lap-
siaankin koulutielle.

Pastorista lähetysjohtajaksi
Richard Brewis palveli Helsingin Vapaa-
kirkon pastorina vuodesta 1998, kunnes 
häntä kutsuttiin lähetystoimistoon työhön. 
Vuonna 2003 hänestä tuli lähetysjohtaja. 
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 TEKSTI: TUIJA NUMMINEN KUVA: ANU TUOMAINEN

Tämä kirja kannattaa lukea
Teologian tohtori Teemu Kakkurin kirjoittama historiateos Raamattuja Suomen kansalle – Suomen 
Pipliaseuran historia 1812–1947 osa 1 julkistettiin Tampereen raamattutapahtumassa.

Hanke historiateoksen kirjoittami-
seksi alkoi jo vuonna 2011. Työ oli 
vaativa ja vei tutkimuksineen ai-
kaa nelisen vuotta. Kirja kertoo 
paitsi Suomen Pipliaseuran histo-
riasta, myös suomalaisesta raama-

tunkustannus- ja levitystyöstä. Kan-
sainvälinen raamattuseuratyö liikkui 

akselilla Lontoo, Tukholma ja Pieta-
ri. Suomalaiskansallinen kirkko halu-

si kuitenkin jo 1900-luvulla pääs-
tä omavaraiseksi Raamattujen 

kustantamisessa ja levittä-
misessä. Raamattukustan-
nus nähtiin kansallisena 
asiana. 

Historiateos kuvaa luki-
jaa kiinnostavalla taval-
la Suomen Pipliaseuran 
perustamiseen vaikut-
taneita seikkoja. Raa-

mattuja ei ollut saata-
villa, ja vuonna 1804 

perustettu   
  

 
 

 
 

 
 

 
  

Britannian ja ulkomai-
den Pipliaseura kiin-
nostui kaukaisesta Suo-
mesta lahjoittaen 500 
puntaa raamattutyöhön. 

 Eurooppalainen raamat-
tuherätys vaikutti voimak-

kaasti Pipliaseurojen syntyyn.

Skotlantilainen lähetystyöntekijä John 
Paterson oli huolissaan suomalais-
ten  raamattupulasta. Hän sai myös Tu-
run piispa Jacob Tengströmin vakuut-
tumaan, että asialle pitää tehdä jotain. 
Suomen Pipliaseura perustettiin Jacob 
Tengströmin johtamassa perustamisti-
laisuudessa Turussa 24.3.1812. 

Pipliaseuran ensimmäinen Uusi testa-
mentti julkaistiin vuonna 1815; ensipai-
nos oli 8 000 kpl. Koko Raamatun vuo-
ro oli 1817. Maan kirjapainot eivät pys-
tyneet vastaamaan laajamittaiseen 
raamatunpainamiseen, joten seura 
päätti perustaa oman kirjapainon. Ha-
kemus lähetettiin suoraan keisarille. 
Seura oli kristilliselle yhdistystoiminnal-
le edelläkävijä. Jäsenmaksuilla kustan-
nettiin Raamattujen ilmaisjakelut. Raa-
mattuja levitettiin pääosin seurakun-
tien kautta.

Edullisten Raamattujen kysyntä nou-
si herätysliikkeiden vahvistuessa. Pika-
painokoneen yleistyminen 1840-luvul-
la helpotti nopeaa painamista. Raamat-
tujen saatavuudella oli suuri vaikutus 
suomen kirjakielen muotoutumiseen ja 
kansan lukutaidon paranemiseen; kun 
kotona oli kirja, se innosti myös luke-
maan. 

Suomen Pipliaseuran toiminta muut-
tui kansallisesta raamatunlevittäjästä 
osaksi maailmanlaajuista raamattulähe-
tystä ja yhteistoimintaa vuonna 1947, 
kun Yhtyneet Raamattuseurat vihdoin 
perustettiin.

Haasteellinen kirjoitustyö
Historiateoksen kirjoitustyö kesti run-
saat kolme vuotta. Kakkuri on tulok-
seen tyytyväinen, vaikka valmis kirja
 saakin mielen haikeaksi.  – Laatikossa 
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olisi vielä paljon aineistoa ja muistiinpanoja. Eikö niitä 
enää voikaan käyttää, nytkö se jo tuli valmiiksi?, Kakku-
ri pohdiskelee.

Pyyntö ja haaste kirjan kirjoittamiseen tuli Kakkurille 
juuri oikeaan aikaan. – Historian kirjoittaminen on kuin 
talon rakentamista: aineksia on siellä täällä ja mielessä 
jonkinlainen piirros lopputuloksesta. Joka sekin muut-
tuu työn edetessä. 

Historiateoksen kirjoittaminen vaati paljon lähteiden ke-
räämistä ulkomailla ja kotimaisissa arkistoissa. Cambrid-
gessa sijaitsee Britannian ja ulkomaiden Pipliaseurojen 
 arkisto, josta löytyi paljon tietoa. Kirjassa on muun 
muassa 570 henkilön nimeä. 

– Vanhojen asiakirjojen lukeminen oli joskus vaikeaa. Kä-
sialat olivat vanhaa ortografiaa, kynänjälki haaleaa ja kie-
liä paljon. Kahdensadan vuoden takainen ruotsi ja eng-
lanti ovat erilaisia kuin nykyiset kielet. Haasteellista oli 
löytää teokselle "juoni". Historiateoksen vaarana on, et-
tä siitä tulee vain kokoelma detaljeja ja päätösten refe-
rointia. 

Teemu Kakkuri toivoo, että kirja löytäisi monien erilais-
ten lukijoiden käsiin. – Olen pyrkinyt kirjoittamaan niin, 
että teoksesta olisi iloa ja hyötyä kenelle tahansa his-
toriasta ja kirkkohistoriasta kiinnostuneelle. Ei vain raa-
mattulähetyksestä kiinnostuneille.

Hän muistuttaa, että tämä on vasta historiateoksen en-
simmäinen osa. Lisää on siis luvassa. 

TÄRKEITÄ VUOSILUKUJA
 1730–luku   
  Eurooppalainen raamattuherätys alkaa.
 1812    Suomen Pipliaseura perustetaan.
 1817   Ensimmäinen Suomen Pipliaseuran  
    kustantama suomenkielinen Raamattu   
  julkaistaan. Avataan oma kirjapaino.
 1818  
  Ensimmäiset alueseurat aloittavat toimintansa.
 1851–1889  
  Raamatusta tulee koko kansan kirja: painetun  
  sanan nousukausi.
 1890–1905   
  Raamatunlevityksestä tulee kansallinen   
  kysymys. 
 1939–1945  
  Toisen maailmansodan aikana Raamattuja  
  jaettiin mm. sotavangeille.
 1946 Yhtyneet Raamattuseurat perustetaan  
  ja Suomen Pipliaseurasta tulee pysyvästi osa  
  kansainvälistä yhteisöä.
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Sielu on sädehtivä Sielu on sädehtivä Sielu on sädehtivä       Sielu  on sädehtivä Sie-
lu on sädehtivä Sielu on sädehtivä Sielu on sielu on sädehtivä

Kirjassa Sisäinen linna Avilan Teresa kuvaa sielua linna-
na, joka on pelkkää timanttia tai hyvin kirkasta kristallia. 
Siinä on monia huoneita, kuten taivaassa on monia asuin-
sijoja. Keskellä ja välillä on päähuone, jossa tapahtuvat 
salaisimmat asiat Jumalan ja sielun välillä. Sielu on linna, 
jossa asumme. Katseemme tulee olla keskuksessa, jossa 
Kuningas asustaa. Kuten palmun syötävään osaan pääs-
täksemme, meidän on poistettava monet kuoret, jot-
ka sulkevat sisäänsä herkullisen ytimen. Samoin on Ku-
ninkaan huoneen ympärillä monta asuntoa. Kaikki sie-
luun liittyvä on käsitettävä täydeksi, avaraksi ja suureksi. 
Palatsissa oleva Aurinko on yhteydessä linnan kaikkien 
osien kanssa. 

Rukousta harjoittavalle sielulle on tärkeää, ettei sitä 
tungeta nurkkaan eikä ahdisteta. Sen on sallittava kulkea 
näissä asunnoissa, ylhäällä ja alhaalla ja sivuilla, sillä Ju-
mala on antanut sille niin suuren arvon. 

Laulun (El alma es de cristal) sanoin:
Sielu on sädehtivä kristallilinna, helmi itämaan, palatsi  
kuninkaan. Siinä on äärettömästi asuntoja. Sisimmässä,  
sielun keskuksessa on päähuone, jossa tapahtuvat Jumalan  
ja sielun salaisimmat asiat. Sielu on sädehtivä kristallilinna, 
helmi itämaan.

Aina kiitollinen rukous on ovena asuntoihin. 

Katso, minä olen ovella ja kolkutan. 
Jos joku kuulee minua, hän avaa minulle, 
minä astun sisälle, me aterioimme yhdessä, 
minä ilmoitan hänelle kaikki salaisuuteni. 
Aamen. Maranata. Tule, Herra Jeesus. 
Oveni on auki sinulle.  

Sielu on sädehtivä kristallilinna, helmi itämaan, 
palatsi kuninkaan. Siinä on äärettömästi asuntoja. 
Sisimmässä, sielun keskuksessa on päähuone. 
Se on kuninkaan, joka antaa puolisolleen ikuisen elämän. 

Sielu on sädehtivä kristallilinna, helmi itämaan.
Siellä on lähde, elämän puu ja elävä Jumala.

Näin kuinka pyhä kaupunki, uusi Jerusalem, laskeu-
tui taivaasta Jumalan luota (Ilm. 21:2) juhla-asuisena niin 
kuin morsian, joka on kaunistettu sulhastaan Jeesus-
ta Kristusta varten. Tämä on Jumalan asuinsija ihmisten 
joukossa. Se säihkyi kuin kallein jalokivi, kuin kristallin-
kirkas jaspis (Ilm. 21.11) ja kaupungin valtakatu oli kultaa, 
puhdasta kuin läpinäkyvä lasi (Ilm. 21:22), ja koko kau-
punki on sädehtivä kristallilinna, helmi itämaan.

Ulla Lumijärvi, pappi ja toiminnanjohtaja, kirjoittaa Piplia-
leh den tämän vuoden raamattumietiskelyt käyttäen Avilan 
Teresan tapaa tulkita Raamattua. Ekumeenisena toimijana  
Pipliaseura esittelee lukijoille erilaisia Raamatun käytön tapoja.

TEKSTI: ULLA LUMIJÄRVI



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

OULUN PIPLIASEURA
Oulunseläntie 22 D,  90580 Oulu
pj Riku Korkeamäki 
siht. Merja Pyykkönen
044 345 7551
merja.pyykkonen@evl.fi

PIRKANMAAN PIPLIASEURA
Koulukatu 5 A 16, 33200  Tampere
pj. Sami Uusi-Rauva, 0400 445 987
sami.uusi-rauva@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@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 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
Richard Brewis, ohjelmajohtaja 010 838 6510

etunimi.sukunimi@piplia.fi
esite- ja ilmaismateriaali  info(@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)
   Haluan tilata sähköisen uutiskirjeen
   Olen muuttanut / osoitteessani on virhe

Piplia 2/2015

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  

RAAMATTUMYYNTI    
myynnin puhelinpalvelu ma—pe 9—16    

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@evl.fi

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

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

KUOPION PIPLIASEURA
Rastaantie 44, 70340 Kuopio, 
(017) 2614 286, siht. Kirsti Tervo

KYMENLAAKSON PIPLIASEURA
pj. Heikki Kiviluoto,  0400 752 201
heikki.kiviluoto@evl.fi

LAPIN PIPLIASEURA
Valtakatu 37 A 8, 96200 Rovaniemi
040 535 2285, pj. Ilmo Pulkamo
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Nimi ...........................................................      Sähköpostiosoite.................................................................

Katuosoite vanha ............................................................   uusi......................................................................

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

Päiväys ja allekirjoitus

Katso tarkemmat yhteystiedot: www. piplia.fi 

Seuraa ja osallistu myös facebook.fi/pipliaseura, @ pipliaseura                   

Suomen Pipliaseuran toimisto   
suljettu 6.—27.7.2015. 
Myynti palvelee ma-pe klo 9—16 
numerossa 010 838 6520 ja   
osoitteessa myynti@piplia.fi 
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Suomen Pipliaseura ry
Tunnus 5005 291
00003 Vastauslähetys

  

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

Postikulut lisätään hintaan.

www.pipliakauppa.fi  ■  

Kuljen kanssasi –riipus 49 €

Herran siunaus –riipus 34 €,        
kultainen ________ 272 €

Raamattuja Suomen kansalle  39 €

Suomi—englanti raamattu  36 €  
Valitse kansiväri: punainen, ruskea, sininen, valkoinen tai viininpunainen  
Voit tilata tuotteet netistä myös www.pipliakauppa.fi, nopeasti ja edullisesti!

     Nimi

Katuosoite 

Postinro ja –toimipaikka

 Päiväys ja allekirjoitus                          Puh.

Teemu Kakkurin uutuusteos Suomen  
Pipliaseuran ja suomalaisen raamatun-
kustannuksen historiasta.
■  39 € 

HERRAN SIUNAUS
–RIIPUS  

KULJEN KANSSASI
–RIIPUS

Hopeisessa korussa on sydän ja risti ketjuineen, 
josta toisen voit antaa läheiselle ystävällesi.  
Laadukasta suomalaista muotoilua! 
■  49 € 

Lahja lähellä sydäntä

Hopeisessa klassikkoriipuksessa on   
Herran siunaus muinaishepreaksi.
■  34 €  hopea   
■  272 € kulta  

Opiskeluun tai lahjaksi! Nahkajälji-
telmäkannet viidellä värivaihtoeh-
dolla ja reunahakemistolla.  
Käännökset –92/Niv. ■  36 € 

365 PÄIVÄÄ Raamatun 
kertomuksia 

Lastenraamattu 
ilmestyy 

elokuun opussa!


