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pääkirjoitus

MARKKU KOTILA

…ihmisiä kaikista maista,
kaikista kansoista ja 		
heimoista, ja he puhuivat
kaikkia kieliä… (Ilm. 7:9)
Mikä on se kokoontuminen, jonne paavi
Franciscus lähettää henkilökohtaisen
tervehdyksen, anglikaanien hengellinen
johtaja arkkipiispa Justin Welby video
viestin, ortodoksisten kirkkojen hengel
linen johtaja ekumeeninen patriarkka
Bartolomeos onnittelut ja jossa keskei
simmän raamattutunnin pitää herätys
kristillisiä kristittyjä ja evankelisia kirkkoja
edustavan Maailman evankelisen allians
sin johtava teologinen asiantuntija
Rosalee Velloso Ewell?
Mikä on se juhla, jossa Israelin Piplia-	
seuran johtaja Victor Kalisher, Palestii
nan Pipliaseuran johtaja Nashat Filmon,
Galilean arabialueiden Pipliaseuran joh
taja Dina Katanacho ja Jordanian Piplia
seuran johtaja Munther Al-Namat istuvat
saman pöydän ääressä aterialla ja suun
nittelevat yhteisiä raamattuhankkeita?
Se on pipliaseurojen kansainvälisen
yhteistyöjärjestön Yhtyneiden Raamattu
seurojen yleiskokous Philadelphiassa
toukokuussa 2016.
Raamattutyö yhdistää kaikkia kristittyjä.

♥

LAHJOITUSTILI
DANSKE BANK
FI 58 8000 1800 0557 83
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TEKSTI: SAMI UUSI-RAUVA KUVA: YHTYNEET RAAMATTUSEURAT

Pipliaseurat linjasivat 
 seuraavat kuusi vuotta

Pipliaseurojen maailmanlaajuinen verkosto, Yhtyneet Raamattuseurat (United Bible Societies,
UBS) kokoontuu kerran kuudessa vuodessa määrittelemään pipliaseurojen strategisen suunnan ja
keskeiset tavoitteet seuraavalle kuusivuotiskaudelle. Yleiskokous järjestettiin toukokuussa 		
Philadelphiassa. Samalla vietettiin Amerikan Pipliaseuran 200-vuotisjuhlaa. 		

Yhtyneet Raamattuseurat on erityinen
ainakin kolmella tapaa. Sen muodostama pipliaseurojen verkosto toimii noin
200 eri maassa tai alueella. Se toimii
tunnustusten välisesti ja tekee yhteistyötä kaikkien kristillisten kirkkojen
kanssa. Lisäksi pipliaseurojen työote
raamattutyöhön on kokonaisvaltainen.
Yhtyneet Raamattuseurat ei määrittele
itseään organisaationa tai instituutiona
vaan keskinäisen yhteyden kautta.
Olennaista on Pipliaseurojen vuorovaikutus toinen toistensa kanssa.
Yleiskokous vahvistaa yhteistä näkyä
ja tehtävää sekä sitoutumista yhteisiin
4
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arvoihin. Se myös arvioi hallintoelinten
toimintaa sekä päättää toimintaa ohjaavista säännöistä. Yleiskokous määrittelee strategisen suunnan ja keskeiset
tavoitteet seuraavalle kuusivuotiskaudelle.

Raamatun merkitys vapauttajana

Yhtyneiden Raamattuseuojen yleiskoko
us pidettiin Philadelphiassa Yhdysvalloissa. Kokouksen yhteydessä juhlittiin
200 vuotta täyttänyttä Amerikan Piplia
seuraa. Sen toimitilat sijaitsevat aivan
kaupungin historiallisessa ytimessä ja
viestivät näin osaltaan Raamatun kytkeytymisestä liittovaltion perusteisiin.

Yleiskokouksen teemana oli Jumalan
sana elävänä toivona kaikille. Canterburyn arkkipiispa Justin Welby totesi
videotervehdyksessä, että ilman Raamattua kristillinen kirkko olisi pelkästään
yksi kansalaisjärjestö muiden joukossa.
Kertomus Jumalasta meidän kanssamme
vapauttaa maailmassa, joka täyttyy muista kertomuksista, muista toiveista.
– Raamatun kertomus tukee myös
ajatusta globaalista perheestä, joka on
keskeinen Pipliaseurojen verkostolle.
Tällöin ei puhuta niinkään yhdenmukaisuudesta, vaan juhlitaan eri kulttuureja
– pysähdytään näkemään Raamatun

”

Ilman Raamattua kristillinen kirkko olisi pelkästään yksi kansalaisjärjestö muiden joukossa. – Canterburyn arkkipiispa Justin Welby

saan muslimien kohtelusta Euroopassa.
Hän arveli pikakääntymisten tuottavan
vaikeuksia kirkoille pakolaisvirtojen
lähtömaissa. Kristittyjen ja muslimien
keskinäisten suhteiden hoitaminen on
ratkaisevaa maailman tulevan kehityksen
kannalta. Tämä todettiin suoraan tai epäsuorasti monessa puheenvuorossa.

Raamatunkäännöstyötä ja 		
kehitysapua

Yleiskokous uudisti sitoumuksen kokonaisvaltaiseen työotteeseen, jossa
huomioidaan ihminen. Pipliaseurojen
Laupias Samarialainen -ohjelma onkin jo
toteutunut 19 maassa, lukutaitotyö on
ulottunut 40 kielelle ja 40 Pipliaseuraa
on tehnyt traumatyötä. Lisäksi Pipliaseurat ovat toimineet aktiivisesti näkövammaisten parissa.
Kokonaisvaltaiseen työotteeseen
sisältyy myös puolesta puhuminen.
Tehtävänä on avata Raamatun merkitystä yksilön elämässä ja koko yhteiskunnassa. Kuvaava esimerkki tästä työstä
on raamattutyön panos maailmanlaajuisessa maahanmuutossa. Esimerkiksi
Costa Rican ja Itävallan Pipliaseurat ovat
kehittäneet julkaisuja ja muuta materiaalia, jossa tarkastellaan Raamatun ja
maahanmuuton välistä suhdetta; tuetaan
muuttajaa ja vaikutetaan vastaanottavan
yhteisön asenteisiin.

tekstiä toisen tavoin, jotta nähtäisiin eri
tavalla, arkkipiispa jatkoi.
Kokouksessa oli puhuttelevaa havaita,
miten yhteistyö toimi eri intressipiireistä tulevien välillä. Esimerkiksi Israelin
Pipliaseura, Israelin arabien Pipliaseura
sekä Palestiinan Pipliaseura liikkuivat
luontevasti yhdessä. Kokoustilanteissa
sai ensikäden tietoa eri toimintaympäristöistä. Vaikkapa uutena jäsenenä
aloittaneen Mongolian Pipliaseuran
puheenjohtaja kantoi huolta kristinuskon ohuudesta vasta kristityksi kääntyneiden parissa. Lähi-idästä kotoisin
oleva arkkipiispa oli puolestaan huolis-

Raamatunkäännöstyö on tuottanut
tulosta. Vuodesta 2010 alkaen on maailmanlaajuisesti käännetty 116 koko Raamattua. Tuotannon ja jakelun suhteen
digitaalinen teknologia haastaa ajattelua, jossa kriittinen kohta on yksilön
mahdollisuudessa hankkia itselleen oma
Raamattu. Tulevaisuus näyttää, miten
jatkossa painotuotteen sijaan korostuu
Raamatun kytkeytyminen merkitykselliseksi osaksi elämää. Pipliaseurat tukevat
seuraavan kuuden vuoden aikana digitaalista kehitystä tavoittaakseen uusia
yleisöjä Raamatun äärelle.

Philadelphia Promise linjaa 		
Pipliaseurojen työn

Yleiskokous hyväksyi "Philadelphia Pro-

mise" -asiakirjan ennen muuta lupauksena heille, joilla ei ole Raamattua. Philadelphia Promise –asiakirja ohjaa yhteisön
strategisilla linjauksilla pipliaseurojen
työtä seuraavien kuuden vuoden aikana.
Asiakirjassa sitoudutaan kokemusasiantuntijuuden käyttöön raamattutyön
suunnittelussa ja toteutuksessa. Tarkoituksena on jatkaa historiallista tavoitetta
saavuttaa mahdollisimman tehokas ja
mielekäs Pyhien kirjoitusten jakelu – ja
tukea ihmisten vuorovaikutusta Jumalan
Sanan kanssa. Keskeistä on myös eri
pipliaseurojen yhteistyö ja pitkäjänteinen
työ tehtävien toteuttamisessa.
Kirkkosuhteiden osalta katolinen kirkko
on verkostossa aliedustettuna sen
maailmanlaajuiseen painoarvoon nähden.
Kirkkosuhteiden vahvistaminen on edelleen lähivuosien painopiste. Pipliaseurat
näkevät itsensä kirkkojen palvelujärjestöinä.
Tulevan kehityksen kannalta keskeistä on
globaalin etelän ja lännen välisen yhteistyön rakentaminen. Siihen liittyy painostuksen alla elävien kristittyjen tukeminen.
Pipliaseurojen työssä näkyy merkittävänä
myös kehitysapu. Itse heräsin kysymään,
miten maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kokemus voisi näkyä jatkossa
Suomessa tehtävässä työssä.
Kokouksessa todettiin, miten nuorten
määrän kasvu, kaupungistuminen sekä
kirkon painopisteen siirtyminen etelään,
vaikuttavat ideoihin, musiikkiin, teologiaan ja Raamatun lukemiseen. Pipliaseurojen verkoston voi näin ennakoida
muuttuvan vielä enemmän yhteisöllisyyttä ja kokonaisvaltaisuutta korostavaan
suuntaan.
Artikkelin kirjoittanut Sami Uusi-Rauva
on Suomen Pipliaseuran hallituksen jäsen,
joka osallistui toukokuussa Philadelphiassa
järjestettyyn Yhtyneiden Raamattuseurojen
World Assembly -yleiskokoukseen. World
Assemply on pipliaseurojen korkein päättä
vä kokous, joka järjestetään noin kuuden
vuoden välein.
PIPLIA
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TEKSTI: MARTTI ASIKAINEN JA SATU TOUKKARI KUVAT: MARTTI ASIKAINEN JA KATRI SAARELA

..

nae minut

Lähi-itä kaukana ja keskellämme

Uhmaamme
rakkauden
sanomalla

Lähi-idän kristittyjen haasteena on islamilaisen ääriajattelun leviäminen, kristittyihin kohdistuva syrjintä ja paikoitellen suoranainen
vaino. Levottomuudet ja painostus ovat ajaneet ihmiset pois kotimaastaan, eikä muuttoliike Lähi-idästä näytä hiipumisen merkkejä.
TEKSTI: TERHI HUOVARI JA KATRI SAARELA KUVAT: SUOMEN PIPLIASEURA

S

uomen Pipliaseuran ja Hyvinkään seurakuntien järjestämässä Näe minut
-raamattutapahtumassa vieraili luterilaisen seurakunnan kirkkoherra Samer Azar
Jordaniasta ja Palestiinan Pipliaseuran
viestintäjohtaja Simon K. Azazian. Vieraat
kertoivat Lähi-idän kristittyjen vaikeasta
tilanteesta.

– Kuvitelkaa kolmio. Yhdellä puolella meillä
on 68 vuotta jatkunut Israelin miehitys,
toisella puolella korruptoitunut palestiina
laishallinto ja kolmannella ääri-islam. On
vaikea elää tässä kolmiossa. On vaikea kas
vattaa lapsia. Lapset on opetettu vihaamaan, kertoi Simon K. Azazian Palestiinasta.
6
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Palestiinassa on kristittyjä vain yksi prosentti ja 98 % on muslimeja. Kristittyjen
ja muslimien yhteys on tärkeää lasten ja
koko alueen tulevaisuuden takia. Nyt tarvitaan enemmän kuin koskaan Raamatun
sanomaa Jumalan rakkaudesta.
– Joskus meidän viestimme on ainoa
viesti toivosta ja rakkaudesta, minkä
nämä lapset kuulevat. Shokeeraamme
ihmisiä kertomalla, että Jumala rakastaa
ja välittää heistä. Uhmaamme ääri-islamia
rakkauden sanomalla.
Monet palestiinalaiset kristityt jättävät
kotimaansa, koska vähemmistössä on

vaikea elää. Ne jotka jäävät Palestiinaan,
uskovat, että heidät on kutsuttu olemaan
valona ja suolana. – Suolana, koska se
ei anna vain hyvää makua, sillä se myös
säilöö, hän sanoo.
Palestiinan Pipliaseura on laajentunut parissakymmenessä vuodessa 35 työntekijän ja 100 vapaaehtoisen järjestöksi. Työ
ulottuu raamattutyön eri muotoihin ja 30
projektiin, mm. työhön tyttöjen ja naisten
aseman parantamiseksi. Vuodesta 1993
toiminut seura on tunnustettu yhteistyökumppani. Nykyisin lähes kaikki palestiinalaiskirkot Länsirannalla ja Gazassa ovat
sen jäseniä.

TEKSTI: TUIJA NUMMINEN JA KATRI SAARELA

Toivon, että tekomme puhuvat

Jordaniassa kristittyjä on kolme prosenttia. Jordanian tilanne on monella tapaa vaikea. Kymmenen miljoonan asukkaan
maa on vastaanottanut 1,4 miljoonaa Syyrian pakolaista, lähes
puoli miljoonaa Irakin pakolaista ja kaksi miljoonaa pakolaista
Palestiinasta. Pipliaseura on mukana avustustyössä yhteistyökumppaneidensa kanssa.
– Olemme oppineet ottamaan vastaan erilaisia ihmisiä. Myös
kristittyinä tehtävämme on vähentää ennakkoluuloja. Toivomme, että tekomme puhuvat enemmän kuin sanat, sanoo Samer
Azar.
Kristityt ovat pieni vähemmistö, mutta Jordanian Pipliaseura
on maassaan virallisesti tunnustettu toimija. Sen toimintaperiaatteisiin kuuluu läpinäkyvyys. Samer Azar toivoo, että maa
kehittyisi demokratian ja suvaitsevaisuuden suuntaan.
– Mutta on totta, että maassamme on taistelua ja ääri-ilmiöitä. Kristityt pelkäävät, mutta Isis vainoaa myös muslimeja. En
usko, että mikään uskonto hyväksyy tätä toimintaa. Muslimit
vetoavat meihin: – Te arabikristityt olette parhaita äänenkantajiamme länsimaissa. Auttakaa meitä korjaamaan mielikuva,
jossa uskontomme on kidnapattu.
Samer Azar kokee edustavansa Lähi-idän ihmisiä, kristittyjä ja
muslimeja. Azar on vahvasti mukana kristittyjen ja muslimien
välisessä dialogissa. Kristittyjen tehtävänä on elää todeksi
evankeliumia, ei käännyttää.
– Uskon tekoihin. Ramadanin aikaan jaoimme suoraan autoihin
8 000 Pipliaseuran logolla ja raamatunjakeella varustettua
eväspakettia ihmisille, jotka odottivat ruuhkassa kotiin pääsyä
ja paastonajan sallimaa ilta-ateriaa. Saimme hyvän vastaanoton.
Azar perusti Ammaniin vuonna 2007 myös ekumeenisen
keskuksen luterilaisen kirkon yhteyteen. Se tarjoaa matalan
kynnyksen kohtaamispaikan eri kulttuureja ja uskontoja edustaville ihmisille.

Turvapaikanhakijat haluavat
kuulla Jumalasta

Näe minut -raamattutapahtuman Tuomasmessussa
oli mukana kolmisenkymmentä turvapaikanhakijaa.
Valtaosa heistä on kotoisin Irakista ja Afganistanista.
Kirkon penkissä istuu neljä irakilaista poikaa. Touhotus rauhoittuu, kun Samer Azar alkaa puhua arabiaa.
Messun jälkeen tapaan yhden pojista aulassa. – Oli
kiva kuulla omaa kieltä, sanoo 13-vuotias irakilaispoika, joka kutsuu itseään Pantteriksi.
Poika kertoo tulleensa Suomeen ilman vanhempiaan.
Puolen vuoden oleskelun jälkeen hän puhuu melko
sujuvaa suomea, sillä hän käy koulua Hyvinkäällä.
Eri-ikäisiä miehiä seisoskelee ulkona bussin edessä
odottaen paluuta vastaanottokeskuksiin. Naiset ja
lapset viipyvät kirkossa nauttimassa keksiä ja mehua.
Kaikki ovat iloisia päästessään hetkeksi pois vastaanottokeskuksista. He eivät ole käyneet muualla kuin Hyvinkäällä, pari kertaa kirkossa, joten se on heille jo tuttu paikka.
Miehet kertovat, että suomalaiset ovat olleet heitä
kohtaan ystävällisiä. He ovat kiitollisia päästyään
Suomeen, pois oman maansa hankaluuksista ja että
heidät kutsuttiin mukaan messuun. – Tulimme tänään
kirkolle, koska halusimme kuulla Jumalasta, kertoo
vanhempi mies. Pastori Samer Azarin puhe messussa
arabiaksi ja englanniksi oli heille hieno kokemus.
Myös pastori Azar iloitsi saadessaan tavata turvapaikanhakijoita. – On hienoa, kun saan olla mukana
täällä. Minä edustan seurakuntaani ja Jordanian
Pipliaseuraa. On hienoa tavata arabipakolaisia.
Ihmiset haluavat elää rauhassa ja rakentaa parempaa
ymmärrystä toisiamme kohtaan. Meillä on erilaisia
taustoja, mutta meidän on opittava elämään yhdessä
ja rakastettava toisiamme.
PIPLIA
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TEKSTI: ANNE HUOPONEN KUVA: YHTYNEET RAAMATTUSEURAT

Raamatunkääntäjänä Kiinassa
Kiinalainen Zhang Quanwei on jo 12 vuoden ajan kääntänyt Raamattua mustan yin kielelle.
Käännöstyö on edennyt lopputarkastusvaiheeseen ja muutaman kuukauden kuluttua työ
on valmis.
– Mitä tarvitaan Raamatun kääntämiseksi vähemmistökielelle? Aikaa, rahaa ja kielitaitoa? Pitkän kokemuksensa perusteella kiinalainen raamatunkääntäjä
Zhang Quanwei vastaa, että tärkeintä on Jumalan
huolenpito.
Kiina on tunnustanut 55 vähemmistökansaa, joista
suuri osa asuu Yunnanin maakunnassa maan lounais
osassa. Yunnanin kristityistä 85 % kuuluu johonkin
vähemmistöryhmään. Merkittävä osa kristityistä elää
vaatimattomilla tuloilla maaseudulla. Kiinassa kristittyjen määrä on kasvussa. Omakohtainen Raamattuun
tutustuminen luo pohjan kristilliselle kasvulle. Zhang
kuuluu mustan yin vähemmistöryhmään. Ryhmään
8
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kuuluu arviolta 50 000 henkilöä, ja he asuvat pääosin Yunnanin maakunnassa.
Zhang kertoo voineensa olla mukana käännöstyössä koko hankkeen ajan vain Jumalan johdatuksen
ansiosta. Näiden vuosien aikana Zhang on kokenut
Jumalan huolenpitoa itsestään ja perheestään.
Zhang on voinut kouluttaa lapsensa ilman, että perhe
olisi kokenut puutetta.
Zhang valmistui 2001 Yunnanin seminaarista ja on
sukunsa kolmas seurakunnan johtaja. Yhdessä neljän
muun kääntäjän ja raamatunkäännöskonsultti tohtori
Yu Suee Yanin kanssa hän on työskennellyt Yhtynei-

den Raamattuseurojen (United Bible Societies,
UBS) raamatunkäännöshankkeessa, jossa Raamattua käännetään mustan yin kielelle. Zhangin
erikoisalaa on yin kielen merkkien kirjoittaminen tietokoneella. Hän on myös vastannut
Jesajan ja Joonan kirjojen kääntämisestä.
– Aluksi en osannut edes kirjoittaa tietokoneella, mutta onneksi pääsin kahden viikon tietokonekurssille, Zhang kertoo. Hän teki 12 vuoden
ajan yhdeksän kuukautta raamatunkäännöstyötä ja viljeli kolme kuukautta kotitilaansa.

Käännöstyössä vakiinnutetaan kieltä

– Käännöstyön yhteydessä vakiinnutetaan
myös yin kielen lausumista ja intonaatiota, jotka
vaihtelevat eri alueilla, Zhang kertoo. Siksi meidän on työssämme oltava erittäin huolellisia.
Raamattua kääntäessään Zhang on kokenut
Jumalan puhuttelevan häntä. – Kun käänsin
Joonan kirjaa, ymmärsin olevani itse paljon
tottelemattomampi kuin Joona. Olen usein
syyllistynyt sellaisten ihmisten syrjimiseen,
jotka ovat erilaisia kuin minä itse.
Myös Jesajan kirjaa kääntäessään Zhang koki
Jumalan armon merkityksen. – Olemme kaikki
kelvottomia Jumalan edessä ja elämme Hänen
armonsa varassa, Zhang jatkaa. Armossaan Jumala kääntyy heikkojen ja alhaisten puoleen ja
antaa meille toivon Jeesuksessa Kristuksessa.
Aivan kuten israelilaiset eivät nähneet toivoa,
kun Jesaja profetoi heille, emme mekään näe

toivoa vielä. Mutta se on olemassa, Jumala on
valmistanut sen meille, Zhang jatkaa.
Muutaman kuukauden päästä Zhangin käännöstyö päättyy. Mitä hän aikoo tehdä sen jälkeen?
– Palaan omaan kylääni johtamaan 26:ta alueemme kirkkoa. Toivon myös voivani olla jatkossa
mukana mustanyinkielisen ääniraamatun työryhmässä, hän kertoo innoissaan.
Työ Jumalan sanan kääntämiseksi jatkuu.

Yhtyneiden Raamattuseurojen
käännöstyön lähtökohdat
Merkittävä osa Pipliaseurojen toiminnasta on
raamatunkäännöstyötä. Yhtyneet Raamattuseurat
rahoittaa käännöshankkeita ja vastaa raamatunkääntäjiensä kouluttamisesta, konsultoinnista sekä
laadunvalvonnasta. Pipliaseurojen raamatunkäännöstyötä tekevät paikalliset kielenpuhujat.
Ensisijaisena tavoitteena pidetään koko Raamatun
kääntämistä. Ennen päätöstä käännöstyön aloittamisesta tehdään tarvekartoitus. Yleensä kielenpuhujien määrän edellytetään olevan vähintään
50 000, jotta käännös hyödyttää mahdollisimman
monta lukijaa tai kuulijaa. Tästä vaatimuksesta
voidaan kuitenkin tinkiä, jos käännöksellä voidaan
edesauttaa kyseisen kielen säilymistä elinvoimaisena. Käännöksen pohjana käytetään alkuperäisiä
heprean- ja kreikankielisiä raamatuntekstejä.
Pipliaseurat haluavat palvella käännöksillä kaikkia
kristillisiä kirkkoja. Käännöstyötä tehdään yleensä

yhteistyössä paikallisten kirkkojen kanssa, ja usein
aloite käännöstyön käynnistämiseen tulee kirkoilta.
Yhteyksiä kirkkoihin jatketaan käännöksen valmistumisen jälkeenkin. Pipliaseuroilla on vakiintuneet
suhteet erityisesti protestanttisten, katolisten ja
ortodoksikirkkojen kanssa.

PIPLIA
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* KOLUMNI

TEKSTI: KOSTI KALLIO

Kosti Kallio toimii kappalaisena ja lähetyspappina
Hyvinkään seurakunnassa.

Yhteyttä
rakentamassa
Sain toimia juhlien isäntänä Näe minut -raamattutapahtumassa Hyvinkäällä. Tehtävä oli mieluinen vastaanottaa, sillä olin ollut alusta alkaen mukana juhlien
valmistelutoimikunnassa seurakuntamme lähetyspapin
asemassa. Pastori Saija Lottonen tuli valituksi emännäksi. Yhdessä ja erikseen hoidimme monia käytännön
asioita sekä toimimme juontotehtävissä juhlilla.
Tapahtumassa rakensimme yhteyttä monella tasolla.
Pipliaseuran työntekijöiden kanssa syntyi hyvä yhteys
yhteisessä valmistelutoimikunnassa. Opin tuntemaan
Pipliaseuran työtä laajemmin, erityisesti raamattutyön
erästä tärkeätä työaluetta, tulenarkaa Lähi-itää. Yhteiskristillisenä tapahtumana rakennettiin yhteyttä myös eri
kirkkokuntien välillä.
Toiseksi rakensimme yhteyttä Lähi-itään sieltä tulleiden vieraiden kautta. Opin itse tajuamaan ja uskon
myös monien kuulijoiden tajunneen, miten vaikea on
toimia kristittynä maassa, jossa eletään sekä islamin
että juutalaisuuden kovassa puristuksessa. Itsekin
Israelissa sekä Jordaniassa käyneenä opin nyt vielä
paremmin ymmärtämään pienten vähemmistökirkkojen kristisisarten sekä -veljien ahdistusta. Parhaillaan
käynnissä oleva Syyrian sota sekä Isis-ryhmän järkeä
vailla oleva toiminta Irakissa ja sen lähialueilla ovat
10
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lisänneet paljon ihmisten ahdistusta. Henkensä sekä
uskonsa säilyttääkseen monet kristityt ovat joutuneet
luopumaan kodistaan, omaisuudestaan, ja he ovat joutuneet pakenemaan kotiseudultaan. Inhimillisesti katsoen
heidän tulevaisuutensa näkymät ovat harmaan sumun
peitossa. Kaikesta huolimatta ulkomaiset vieraamme
loivat tulevaisuuden toivoa evankeliumin kautta. Pastori
Samer Azarin sekä Simon K. Azazianin sanomaksi jäi
päällimmäisenä: Meidän ei tarvitse vihata vihaajiamme,
vaan saamme Jumalan rakkauden avulla rakastaa kaikkia
ihmisiä ja auttaa heitä konkreettisesti. Rukous heidän ja
heidän työnsä puolesta nousee huulilleni päivittäin.
Raamattutyö, jossa sekä käännetään että toimitetaan
Raamattuja kansan käsiin, mutta tarvittaessa opetetaan
ihmisiä myös lukemaan ja ymmärtämään sen sanomaa,
luo pohjan kaikkien kansojen yhteydelle. Tämä Pipliaseuran tekemä työ, jota paikallisseurakunnat, yhteisöt
sekä yksityiset ihmiset voivat tukea, rakentaa yhteyksiä
eri kansojen ja kielien välille. Evankeliumin kautta yhteys
Taivaallisen Isään luo turvallisuutta kaikille pelon ja
vainojen alla eläville ihmisille.
Raamattutapahtuman isäntänä jäi kiitollinen mieli kaikesta monilla tasoilla tapahtuneesta yhteisestä työstä
evankeliumin hyväksi! Toivon ja rukoilen yhteyden
vahvistuvan ja jatkuvan edelleen!

TEKSTI: TUIJA NUMMINEN KUVA: KATRI SAARELA
TEKSTI: SATU PELTOSAARI-LAHTINEN

Virsikirjan uudet virret

puhuttelevat nykypäivän ihmistä
Rakas hengellinen laulu ”Maan korvessa kulkevi lapsosen
tie” on lunastanut paikkansa virsikirjan uudessa lisävihkossa.
Kesällä ilmestyviin Pipliaseuran virsikirjoihin on tulossa 79
uutta virttä. Päätös uusista virsistä tehtiin kirkolliskokouksessa viime marraskuussa. Nykyinen, vuoden 1986 virsikirja
liitteineen säilyy entisellään, joten varsinaisesta virsikirjauudistuksesta ei ole kyse. Lisävihkojen käyttöönottojuhla on
adventtina, mutta virsikirjoja voidaan käyttää seurakunnissa
heti, kun ne ovat tulleet kirjapainosta.
Osa uusista virsistä on sekä melodialtaan että virsirunoudeltaan hyvin erilaisia, kuin mihin Suomessa
on totuttu. Melankolisten ja joskus synkkienkin virsien sijaan kirkkokansa saa veisattavakseen virsiä,
joissa kaikuu elämänriemu ja nykypäivä. Uusiin virsiin haluttiin löytää teemoja, jotka puhuttelevat nykyihmistä. Useassa virressä ihminen etsii paikkaansa
elämässä ja pohtii uskonsa kestävyyttä.
Maailma on muuttunut 80-luvun puolivälistä
2010-luvulle tultaessa. Ihmisten suhtautuminen uskontoi-

hin, uskoon ja kirkkoon on toisenlaista kuin ennen. Tämä näkyy myös uusissa virsivalinnoissa. Mukana on muun muassa
Cat Stevensin tunnetuksi tekemä hymni ”Morning has broken” ja suomennos J. Newtonin ”Amazing Grace” -laulusta.
Kirkkohallitus aloitti uuden virsikirjan valmistelun jo viisi
vuotta sitten. Kaikissa virsikirjoissa on edelleen mukana
Katekismus ja jumalanpalvelusliitteet. Virret ovat myös soinnutettu. Lisävirret ja nykyinen virsikirja yhdessä kattavat
jumalanpalvelus- ja seurakuntaelämän moninaiset tarpeet.
Pipliaseuran omat taskuvirsikirjat 	 
Vihreät Niityt, Valoristi ja Purppura ovat  
tilattavissa Pipliakaupasta. Samoilla
kansilla on saatavana myös pienoisraamatut. Purppura-kantiseen voi tarvittaessa tilata kirkonkuvapainatuksen. Lisäksi
nettikaupastamme voi tilata muita virsikirjamalleja kuten kirkkovirsikirjan eri kansiväreillä. Tutustu valikoimaan www.pipliakauppa.fi
PIPLIA
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TEKSTI: TUIJA NUMMINEN

Myyntitykki hyvien sanojen asialla
Pipliaseuran myyntipäällikkö Leena Koski
jäi eläkkeelle 16 työvuoden jälkeen.
– Näihin vuosiin on mahtunut paljon iloa
ja hauskoja sattumuksia. Päällimmäisenä
on kiitollisuus siitä, että olen saanut tehdä töitä iloisten, koulutettujen ihmisten
kanssa. Kohtasin monia mukavia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita ympäri
Suomen.

laulaa, siitä oli koulun laulunopettaja
pitänyt huolen huokaamalla: "Lapsiparka,
miten sinulla on huono lauluääni, vaikka
mummosi oli kirkkokuoron paras laulaja."
– Pipliaseuran väki on todella musikaalista, vaikka bändin voisivat perustaa.
Työyhteisö, jossa lauletaan, on ihana, hän
kehuu entisiä työkavereitaan.

Leena haki aikanaan Pipliaseuraan, koska
halusi säännöllisen päivätyön opiskelujen oheen. Haastattelu työvaliokunnan
edessä hieman pelotti, mutta myyntiä
ja markkinointia paljon opiskellut libristi
tiesi osaavansa tehtävän. Työn Pipliaseurassa Leena koki kutsumuksekseen.

Leena kertoo, miten markkinoiden heilahtelut näkyivät myyntityössä. Pipliaseurassa on aina uskallettu kokeilla uusia
tuotteita ja työskentelytapoja. Nyt hän
iloitsee Pipliakauppa.fi-verkkokaupasta,
joka nopeuttaa tilaustenkäsittelyä ja
asiakaspalvelua.

Yöllisiä herätyksiä pomolle

16 työvuoden aikana tapahtuneista muutoksista suurin on kirjakauppasektorilla
tapahtunut romahdus; kauppoja oli ennen reilut 300. Nykyisin kirjakaupat ovat
keskittäneet ostonsa Kirjavälitykseen
eikä entisenlaista tarjousruuhkaa juuri ole
ja painosmäärät ovat radikaalisti pienentyneet. – Kirjan elinkaari on nyt niin lyhyt,
että pitää tietää tarkkaan markkinat, joille
kirja suunnataan, Leena vakavoituu.

Kymmenen vuotta sitten Leena oppi
ajamaan pakettiautoa, jonka avaimet
Leena melkein vei mukanaan viimeisenä
työpäivänään. Avaimet ovat aiheuttaneet
kommelluksia ennenkin.
– Ajoin auton kotiin, josta matka jatkuisi
aamuvarhaisella. Illalla päätin viedä matkalaukkuni autoon. En löytänyt avaimia
mistään! Ei auttanut kuin laittaa pomolleni Eevalle viesti ja pyytää vara-avaimet.
Yhdessä Eevan kanssa haimme avaimet
toimistolta keskiyöllä. Aamulla löysin
toiset kenkäpussistani, Leena tunnustaa.
Pitkät ajomatkat sujuivat mukavasti virsiä
veisaten. Leena itse ei usko osaavansa
12
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Herran hallussa päivä kerrallaan

Hän lähettää kiitokset kaikille monivuotisille asiakkaille ja yhteistyökumppaneille,
joille ei ehtinyt erikseen soittaa. Leena
kiittää lämpimästi myös työkavereitaan
vakuuttaen, että muistaa rukouksin sekä
Pipliaseuran työtä että jokaista työkaveria.

– Kun tulen vanhaksi, enkä enää muista
kaikkien nimiä, voinko lyhentää rukoustani erään pikkutytön tavoin: "Siunaa koko
läjää!"
Syksyllä Leena aikoo jatkaa espanjanopintoja sekä perehtyä digikameran
käyttöön ja kuvaukseen. Leenasta on
hienoa, kun mummoikäinenkin osaa
käyttää tietotekniikkaa.

Pipliaseura panostaa digikehitykseen
Antti Siukonen aloitti Pipliaseuran kehittämispäällikkönä huhtikuussa. Aiemmin
hän työskenteli noin viiden vuoden ajan
Espoon seurakuntayhtymässä kasvatustyön pastorina.

Antin päätehtävä on digituotteiden
kehittäminen. Siihen panostetaan nyt
voimakkaasti koko Yhtyneissä Raamattuseuroissa. – Digikehitys tarkoittaa samaa
kuin aikanaan kirjapainojen kehittyminen.
Raamattujen kustantamisessa ja levittämisessä hyödynnetään usein ensimmäisenä uutta tekniikkaa.
Digimuotoisen Raamatun mukaan
voidaan liittää erilaista tausta-aineistoa;
tekstiä, kuvia, videoita, jotka avaavat
lukijalle raamatunajan elämää. Mutta
ei perinteinen Raamattu mihinkään
katoa; digimuoto täydentää sitä, Antti
vakuuttaa.

TEKSTI: TERHI HUOVARI

Uusi evankeliumikäännös
huhtikuussa
Pipliaseura tekee parhaillaan Markuksen evankeliumista uutta suomennosta.
Kyseessä on pilottihanke, jossa raamatunteksti käännetään tiettävästi ensimmäistä kertaa alkukielestä suoraan mobiililaitteille. Digiajan Markus julkaistaan
Agricola-viikolla huhtikuun alussa 2017. Käännöstä ei paineta lainkaan.

Kaikki kirkot mukana

Käännös on osa Reformaation merkkivuoden 2017 hankkeita,
ja se tehdään yhteistyössä Kirkkohallituksen, eri kirkkojen ja 		
yliopiston kanssa.
Käännösprojekti on uudenlainen myös kirkkojen välisen 		
yhteistyön kannalta. Hankkeen ohjausryhmässä eri asiantuntijoilla,
mukaan lukien kaikkien kirkkojen edustajat, on yhtäläinen mahdollisuus
vaikuttaa käännöksen periaatteisiin ja itse käännöksen sanamuotoihin.

Käännöstyön periaatteet digiaikaan

Nykyisellään Raamatun tai sen osan voi ladata digimuodossa yli 900
kielellä. Kaikki käännökset on kuitenkin siirretty painetusta muodosta
lähes sellaisinaan digitaaliseen jakeluun. Pilottihankkeessa tutkitaan,
mitä vaatimuksia mobiili, sen käyttöyhteydet ja skaalautuvuus asettavat
kielelle ja kääntämiselle.
Projektin aikana luodaan mobiiliympäristössä toimivat käännöstyön
periaatteet. Niissä ohjeistetaan sanaston käyttöön, sanojen pituuksiin
sekä lause- ja tekstirakenteisiin. Kääntämisessä huomioidaan myös
vastaanoton fragmentaarisuus ja digilaitteen mahdollisuudet. Tämä
tarkoittaa mm. lisäaineiston tarjoamista, sananselityksiä, hakuja ja jakamista. Käännösversioita myös testataan eri käyttäjäryhmillä.

Digikäännös täydentää muita käännöksiä

Raamatunkäännös vanhenee keskimäärin 30 vuodessa. Digiajan Markus
ei varsinaisesti korvaa aiempia käännöksiä vaan täydentää niitä ottamalla
huomioon digiympäristön. Käännös on tarkoitettu kaikille mobiililaitteen
käyttäjille iästä riippumatta. Käännöstyön mittarina on kuitenkin 15-25
-vuotiaiden kielellinen kompetenssi.
Uudella käännöksellä voi olla käyttöä rippikouluopetuksessa ja itse pilotilla merkitystä myös kansainvälisesti.
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Tulkaa mukaani, niin saatte levähtää
Rukousmietiskelyn teemana on lepo.
Ota Piplia-lehti mukaasi ja etsi itsellesi jokin mieluisa
paikka ulkona luonnossa. Se voi löytyä läheltä, puistosta,
takapihalta, metsäpolulta, järven rannasta. Mikäli tämä
ei ole sinulle mahdollista, voit etsiä muistoistasi mielipaikkasi luonnossa.

Asettuminen

Hän sanoi heille: "Lähtekää mukaani johonkin yksinäiseen paikkaan, niin saatte vähän levähtää." (Mark. 6:31).
Jeesus siis kutsuu sinua mukaansa paikkaan, jossa saat
levähtää. Millainen paikka se on? Kun se löytyy, avaa ensin kaikki aistisi: Mitä kaikkea kuulet? Entä millaisia tuoksuja haistat? Mitä tunnet ihollasi? Mitä näet? Hengitä.

Missä minä olen?

Mistä alat tulla tietoiseksi tässä hiljaisuudessa? Mistä
hyvästä ja kauniista elämässäsi? Mistä ristiriitaisesta,
kivuliaasta tai levottomuutta herättävästä. Älä torju mitään ajatusta tai tunnetta vaan puhu niistä Jeesukselle.
Hän kuuntelee ja ottaa vastaan.

Mitä kaipaan ja rukoilen?

Kuuntele sitten itseäsi: mitä juuri nyt oman elämäsi
14
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keskellä kaipaat? Millainen rukous nousee sydämestäsi.
Kerro se Jeesukselle.

Raamatun sana

"Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni
harteillenne ja katsokaa minua: minä olen sydämeltäni
lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon.
(Matt. 11: 28–29). Lue hitaasti muutamaan kertaan.
Kokeile lukea ääneen.

Katseleminen

Katsele sitten Jeesusta, miten hän katsoo sinua,
lempeänä, nöyränä ja rakastaen. Hän on sydämeltään
lempeä ja nöyrä. Ja juuri siten hän katsoo sinua. Elämäsi
roson ja kauniin keskellä. Epäonnistumisista ja lankeemuksista huolimatta. Lepää, hengitä ja ota vastaan.

Kutsu

Mihin Jeesus kutsuu sinua nyt – levosta käsin.
Jussi Holopainen on hengellisen ohjauksen pastori Tampereen
ev.lut. seurakunnissa.

SUOMEN PIPLIASEURA
ma—pe 9—16 				

Suomen Pipliaseuran toimisto
suljettu 4.—22.7.2016.
Myynti palvelee ma—pe klo 9—16
numerossa 010 838 6520 ja
osoitteessa myynti@piplia.fi

PL 54 | Maistraatinportti 2 A | 00241 HELSINKI
puh. 010 838 6500 | info@piplia.fi
RAAMATTUMYYNTI
myynnin puhelinpalvelu ma—pe 9—16
puh. 010 838 6520 | myynti@piplia.fi

Seuraa ja osallistu myös somessa

		

MIKKELIN PIPLIASEURA
Pj. Marja Holm
Mikkelin seurakuntakeskus PL 21,
50101 Mikkeli

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

OULUN PIPLIASEURA
Pj. Riku Korkeamäki
Oulunseläntie 22 D 90580 Oulu
Siht. Merja Pyykkönen
044 3457551, merja.pyykkonen@evl.fi

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. Hannu Huttunen
Kirkkotie 11, 40800 Vaajakoski,
050 521 5405,
hannu.s.huttunen@evl.fi
KUOPION PIPLIASEURA
Siht. Terttu Möykkynen, 		
Hatsalankatu 8 B 45, 70100 Kuopio
050 302 0417, terttum47@gmail.com
KYMENLAAKSON PIPLIASEURA
Pj. Heikki Kiviluoto
0400 752 201, heikki.kiviluoto@evl.fi

 tilauskortti

LAPIN PIPLIASEURA
Pj. Matti Suomela
Urheilukatu 7 as 4, 98100 Kemijärvi
0400 399100, matti.suomela@pp.inet.fi









PIRKANMAAN PIPLIASEURA
Pj. Sami Uusi-Rauva
Koulukatu 5A 16, 33200 Tampere
0400 445 987,
sami.uusi-rauva@live.com

Hallitus

ETELÄ-HÄMEEN PIPLIASEURA
Siht. Raija Heikkurinen
Kiikkulankatu 5A3, 15950 Lahti
0400 841 877

Pekka Särkiö (pj), Jorma Kaari, Helsinki (SVKN), Minna
Koistinen, Joutseno (ev.lut.), Jaana Kymäläinen, Helsinki
(ev.lut.), Timo Mäkirinta, Jyväskylä (ort.), Risto Nurmela,
Parainen (ev.lut.), Jaana Rantala, Turku, (ev.lut.), Olli
Saunanoja, Espoo (ev.lut.), Katri Tenhunen, Helsinki (kat.),
Sami Uusi-Rauva, Tampere (ev.lut.)

HENKILÖKUNTA

Alueelliset pipliaseurat

t ™

Markku Kotila, toiminnanjohtaja 010 838 6512
Martti Asikainen, ohjelmajohtaja 010 838 6530
Eeva Vuorinen, talousjohtaja 010 838 6513
Terhi Huovari, viestintäjohtaja 010 838 6536
Richard Brewis, kansainvälisen työn johtaja 010 838 6510

POHJANMAAN PIPLIASEURA
Pj. Seppo Kinaret
Mastotie 8, 68100 Himanka
040 8613 386, s.l.kinaret@kotinet.com

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 17, 20540 Turku
050 566 2110

Anne Huoponen, varainhankinnan koordinaattori 010 838 6532
Matleena Järviö, ohjelmajohtaja, kehitysyhteistyö 010 838 6515
Kati Kajander, varainhankinnan assistentti 010 838 6517
Leena Luukkonen, kumppanuuskoordinaattori 010 838 6518
Tuija Numminen, myynti- ja viestintäassistentti 010 838 6522
Satu Peltosaari, yhteyspäällikkö 010 838 6523
Satu Rissanen, kirjanpitäjä 010 838 6516
Katri Saarela, viestintäsuunnittelija 010 838 6535
Seppo Sipilä, käännöstyön johtaja 010 838 6514
Antti Siukonen, kehittämispäällikkö 010 838 6521
Satu Toukkari, sidosryhmäkoordinaattori 010 838 6534
Anu Tuomainen, visuaalinen suunnittelija 010 838 652
etunimi.sukunimi@piplia.fi
esite- ja ilmaismateriaali: info@piplia.fi
Katso tarkemmat yhteystiedot: www. 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)
Tilaan sähköisen uutiskirjeen
Olen muuttanut  / osoitteessani on virhe. Täytä sekä nykyinen että uusi osoite.

Nimi ...........................................................

Pipliaseura maksaa postimaksun

Sähköpostiosoite.................................................................

Katuosoite ............................................................ Uusi osoite.....................................................................
Postinro ja –toimipaikka ...............................................................................................................................
Päiväys ja allekirjoitus
Piplia2/2016

Suomen Pipliaseura ry
Tunnus 5005 291
00003 Vastauslähetys

  Piplian veisut

pipliakauppa.fi

■

UUDET VIRSIKIRJAT

Mukana 79 uutta virttä, jotka puhuttelevat nykyihmistä.
Kaikissa virsikirjoissa on Katekismus ja jumalanpalvelusliitteet. Kansivalikoimasta löytyvät tutut Vihreät Niityt
ja Valoristi ja uutena ilmestyy Purppura, johon voi tilata
kirkonkuvapainatuksen.
Taskuvirsikirjojen koko on 96 x 140 mm ja hinta 16,90 €.

Tutustu valikoimaan
www.pipliakauppa.fi.
Tiedustelut myynti@piplia.fi

ERIKIELISET RAAMATUT

Pipliakaupasta löydät Raamattuja yli sadalla eri
kielellä. Tutustu valikoimaan www.pipliakauppa.fi
ja tilaa omasi. Saatavana jälleen suosittuja arabian- ja
farsinkielisiä Raamattuja ja Uusia testamentteja.

voimasanoja

PIPLiA.
 tilauskortti

Suomen Pipliaseura ¡ PL 54, 00241 HELSINKI ¡ puh 010 838 6520 ¡ www.piplia.fi ¡ www.pipliakauppa.fi ¡

Valoisaa ja soinnukasta suvea!
Vihreät niityt 16,90 €
Valoristi 16,90 €
Purppura 16,90 €
Pipliaseura maksaa postimaksun.

Nimi

Suomen Pipliaseura ry
Tunnus 5005 291
00003 Vastauslähetys

Katuosoite
Postinro ja –toimipaikka

Päiväys ja allekirjoitus 				

Puh.

Postikulut lisätään hintaan

