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pääkirjoitus  MARKKU KOTILA  

 LAHJOITUSTILI  ♥   
 DANSKE BANK  
 FI 58 8000 1800 0557 83

Historian kirjoista pölläyteltiin kunnol-
la pölyjä, kun kansainvälinen Refor-
maation merkkivuosi avattiin Ruotsis-

sa lokakuun lopussa. Harvalle olisi aiemmin tul-
lut mieleen, että katolisen kirkon pää osallistuu 
Lutherin teesien naulaamispäivän 500-vuotis-
juhlallisuuksiin, kuten paavi Franciscus teki.
 
Näyttää siltä, että merkkivuonna ollaan pääse-
mässä vuosisatojen vastakkainasettelusta aske-
leen verran lähemmäs kirkkojen yhteyttä.
 
Pipliaseuralle kaikkien kirkkojen palveleminen 
on arkea. Myös DigiMarkusta, uutta evankeliu-
mikäännöstä, valmistellaan ohjausryhmässä 
yhdessä kaikkien kirkkokuntien kanssa.
 
Samaan aikaan maailma on suuresti levoton. 
Sotien, jännitteiden ja välinpitämättömyyden 
maailmassa Betlehemin lapsi haastaa rakasta-
maan. Sillä maailman pimeyden keskellä raja-
aitoja murtaa rakkaus. Jopa niin, että rakkaus 
on radikaalia.
 
Lämpöä ja rauhaa jouluusi!

Kiitollisina tunnustamme, että reformaa-

tio auttoi tekemään pyhän Raamatun 

keskeisemmäksi kirkon elämässä. 

– Paavi Franciscus saarnassaan Lundin 

    tuomiokirkossa 31.10.2016
 

”
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TEKSTI JA KUVAT: RICHARD BREWIS

 Kambodžassa lukutaitoa
 opetellaan kuuntelemalla

  Kambodžaa on historian aikana kuritettu 

   sodilla. Maa on köyhä ja kansalaiset saavat    

    elantonsa etupäässä maataloudesta. Vaikka  

 maan väestöstä 77 prosenttia 

    on lukutaitoisia, maaseudulla lukutaito ei 

   ole itsestäänselvyys. 



euran vallankumouksellinen edistysaskel oli Raamattujen saatavuuden 
paraneminen huokeiden hintojen ja suurten painosmäärien avulla. 

PIPLIA   |   5

 Kambodžassa lukutaitoa
 opetellaan kuuntelemalla

Pipliaseura tekee lukutaitotyötä Kam-
bodžassa. Opetusmenetelmä perustuu 
kuuntelemiseen. Kaikki lukutaitotyökir-
jan kappaleet on äänitetty muistikortil-
le, jota oppilaat kuuntelevat MP3-soitti-
men kautta. Toisin kuin Pipliaseuran lu-
kutaitotyössä yleensä, Kambodžassa tätä 
käytetään maan virallisen kielen khmerin 
opettamiseen. Menetelmä hyödyntää it-
seopiskelua. Pipliaseuran lukutaitotyössä 
opettajien koulutus nähdään tärkeänä. 

Lukutaitoa koetetaan kuitenkin jouduttaa 
myös muilla keinoilla. Kambodžan lukutai-
toluokassa ei ole varsinaisesta opettajaa 
vaan fasilitaattori, joka auttaa oppilaita 
seuraamaan nauhalta kuulemiansa ohjei-
ta. Lukutaito-ohjelmaa koordinoi 28 val-
vojaa, jotka kouluttavat fasilitaattoreita ja 
toimittavat heille opetusvälineitä.

– Lukutaito avaa silmiä ja ovia uuteen elä-
mään. Lukutaito muuttaa yksittäisen ih-
misen ja koko yhteisön elämän. Olemme 
huomanneet, kuinka perheväkivalta on 
vähentynyt, kun ihmiset alkavat tutustua 
Raamattuun. Naapurit, jotka ennen aina 
riitelivät ja tappelivat keskenään, ovat al-
kaneet osoittaa rakkautta ja antaa toinen 
toisilleen anteeksi, kertoo Pipliaseuran 
lukutaitotyön valvoja Thida Hul Kol.

Lukutaitokurssi kestää tavallisesti kolme 
kuukautta. Oppilaat kokoontuvat viides-
ti viikossa. Nopeimmat oppivat lukemaan 
alkeiskurssin jälkeen. Tämä ei kuitenkaan 
yleensä riitä Raamatun tekstin ymmärtä-
miseen, joten kolmen kuukauden jatko-
kurssi tarjoaa lisäapua.

 
Lukutaito leviää hitaasti  
Kambodža nousee kokemansa vuosikym-
menten kestäneestä sotien traumoista. 
Maahan on virrannut humanitaarista apua 
eri kansalaisjärjestöiltä. Agraariyhteiskun-
nalle tällainen nopea kehitys on vaatinut 
äärimmäistä sopeutumiskykyä.  
 
Ratanakiri eli Rôtanak Kiri on yksi Kam-
bodžan 24 maakunnasta, joka sijaitsee 
maan koillisosassa. Maakunnassa asuu 
paljon vähemmistökansoja, jotka eivät 
puhu khmeriä. Aikuisten lukutaito on siel-
lä noin 46 prosenttia, ja UNESCO on ha-
vainnut, että lukutaidon edistäminen tak-
kuilee etenkin syrjäseuduilla vähemmis-
töjen ja vammaisten parissa. Kambodžan 
Pipliaseura on tarttunut haasteeseen ja 
on ollut vuodesta 2003 mukana mahdol-
listamassa lukutaitoa eniten tarvitseville. 
Maaseudulla lukukulttuuri on hyvin ohut 
ja tekee Pipliaseuran työn haasteelliseksi.  

–  Kuitenkin nuorempi sukupolvi imee no-
peasti moderneja tapoja. Uudet tavat 
mahdollistavat Raamatun sanoman levit-
tämisen sekä painetussa muodossa että 
digitaalisesti, kertoo Kambodžan Piplia-
seuran pääsihteeri Ruth Craddock-Sok 
Nhepin.  

Valvoja Thida Hul Kol kertoo innostunee-
na ohjelman vaikuttavuudesta.  

–  Ohjelma kattaa lähes koko maan ja toi-
mii 22 maakunnassa 24:sta. Vuonna 2015 
ohjelma toimi 363 kylässä. 554 lukutaito-
luokassa oli 7 042 oppilasta. Ohjelma tu-
kee vahvasti paikallisia kirkkoja, jotka vas-

lähes 44 000 ihmistä on oppinut lukemaan ohjelman kautta.  

Kambodžassa lukutaito-ohjelman 
kuuntelemiseen perustuvaa opetus-
menetelmää käytetään vain maan vi-
rallisen kielen khmerin opettamiseen. 
Muissa maissa lukutaitotyötä tehdään 
yleensä vähemmistökielillä käyttäen 
eri pedagogisia menetelmiä.  

Suomen Pipliaseura on tukenut 
Mekongin alueen pipliaseurojen työtä 
vuodesta 2009. Raamatunkäännös-
työ- ja Raamatun käytön edistämis-
hankkeita on tuettu Kambodžassa, 
Thaimaassa ja Vietnamissa.  

Suomen Pipliaseura on tukenut luku-
taitotyötä Argentiinassa, Boliviassa, 
Keski-Afrikan tasavallassa, Malawissa, 
Burundissa, Egyptissä ja Persianlah-
den alueella. Lukutaitotyön painopis-
te on siirtymässä jatkossa Afrikkaan.
 

Kambodžalla sotaisa historia  
Kambodžan kuningaskunta on Kaakkois-Aasiassa sijaitseva yli 15 miljoonan asukkaan 
valtio. Valtaosa maan asukkaista on theravada-buddhalaisia khmerejä, jotka puhuvat 
austroaasialaista khmerin kieltä.  
    Historiassa 800-luvulla nousi Khmerien valtakunta, josta tuli alueellinen suurval-
ta ja jolla oli merkittävä vaikutus Kaakkois-Aasian kulttuuriin. Valtakunnan taannuttua 
Kambodža ajautui Thaimaan ja Vietnamin vasallivaltioksi ja joutui 1800-luvun lopulla 
Ranskan siirtomaavallan alle. Maa itsenäistyi vuonna 1953.  
    Kambodžaa pommitettiin Vietnamin sodassa, ja vuonna 1970 Kambodžan kuningas 
syrjäytettiin vallankaappauksessa. Maahan perustettiin sotilashallinto. Valtaan nousi-
vat muutaman vuoden kuluttua Pol Potin johtamat Punaiset khmerit, joiden toteutta-
massa kansanmurhassa menehtyi yli miljoona kambodžalaista.  
    Vuonna 1978 Vietnam hyökkäsi Kambodžaan, punakhmerit syrjäytettiin vallasta 
ja maahan perustettiin kommunistinen Kamputsean kansantasavalta. Vuoteen 1985 
mennessä punaiset khmerit oli ajettu Thaimaan puolelle. Sieltä käsin he tekivät sissi-
hyökkäyksiä. 
     Sisällissota punakhmerejä vastaan päättyi 1990-luvun alussa ja monarkia palautet-
tiin, minkä jälkeen maan olot ovat olleet suhteellisen vakaat.  

tavuoroisesti tarjoavat Pipliaseuralle sekä 
vapaaehtoistyöntekijöitään että tilojaan.  

Vain kolme prosenttia Kambodžan väes-
töstä on kristittyjä. Lukutaitoluokat ovat 
avoimia kaikille uskonnosta riippumatta 
ja monet yhteiskunnan johtajat ovat suo-
sitelleet ohjelmaa omille kyläläisilleen. 
Vuodesta 2003 lähes 44 000 ihmistä on 
oppinut lukemaan ohjelman kautta.  

 



 TEKSTI: MARTTI ASIKAINEN JA SATU TOUKKARI  KUVAT: MARTTI ASIKAINEN JA KATRI SAARELA
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suomeksi, arabiaksi ja englanniksi
Arabiankielisessä messussa Espoos-
sa kuuluu kauniisti soljuva arabian kie-
li.  Äänessä on pastori Ramez Ansara.

Messun jälkeen ihmiset tulevat juttele-
maan. Kaikki haluavat puhua suomea. 
Välillä oikeaa sanaa etsitään porukal-
la, toisinaan turvaudutaan englantiin. 
Arabiankieliseen messuun on kokoon-
tunut pakolaisina Suomeen saapunei-
ta ihmisiä, jotka ovat eläneet kristitty-
nä vähemmistönä Irakissa ja Syyriassa. 
Eräs nainen kertoo, miten ennen Isisin 
saapumista syyrialaiset ja irakilaiset kir-
kot olivat täynnä ihmisiä. Nyt kristityt 
on pyritty karkottamaan pois molem-
mista maista.

Keskusteluissa esiin nousevat väistä-
mättä Aleppon ja Mosulin pommituk-
set. Saan nähdä kuvia kotimaahan jää-
neistä rakkaista. Ihmiset ovat syvästi 
huolissaan.

Rakkauden voima puhuttelee
Olen tullut paikalle keskustelemaan 
Vuorisaarnasta. Pipliaseura on vasta jul-
kaissut Vuorisaarna — Sanat, jotka muut-
tivat maailmaa -vihkon suomeksi, ara-
biaksi ja englanniksi. Miten Vuorisaar-
na puhuttelee arabiankielisiä kristittyjä?
 – Raamattu ei käske ihmisiä tappa-

TEKSTI:  KATRI SAARELA JA TUIJA NUMMINEN  KUVAT: KATRI SAARELA

maan, vaan puhuu rauhasta, sanoo Syy-
rian Alepposta kotoisin oleva Hiba.

Hiba on ammatiltaan kampaaja ja ompe-
lija. Hän on asunut kaksi vuotta täällä ja 
opiskelee suomen kielen kurssilla. Hibaa 
koskettaa Jumalan rakkaus kaikkia ihmi-
siä kohtaan.
  – Jumala näkee ihmiset tasa-arvoisina. 
Jumala on kaunis, hän antaa ihmisille hy-
viä asioita.

Kuusi ja puoli vuotta Suomessa asunut 
kasvatusalan opiskelija Rita Makadsi on 
lähtöisin Irakin Bagdadista.

– Minä luen paljon, mitä Jeesus on pu-
hunut ja opettanut ihmisille. 2000 vuot-
ta vanhat viisaudet toimivat edelleen, 
hän sanoo.

Vuorisaarna vaikuttaa ajatuksiin
Vuorisaarna on voimakas puhe, jolla on 
vaikutus ihmisten ajatuksiin. Se voi jopa 
muuttaa elämän. Näin pohtii pappi Ra-
mez Ansara.

– Vuorisaarna tulee suoraan Jeesuksel-
ta, se on hänen oma saarnansa ihmisille. 
Sitä voi jakaa arabiankielisille ja voimme 
rakentaa myös siltoja muslimien kanssa 
rakastamalla heitä, Ansara sanoo.

Irakin Bagdadista kotoisin oleva Raid 
Makadsi ja Syyrian Alepposta saapunut 
Tommy Toumas ovat nähneet vastaavan 
vihkon kotimaassaan.

– On hyvä, että tässä on kolme kieltä. Jos 
et osaa suomen kieltä ja jos äidinkiele-
si on arabia tai englanti, niin ymmärrät 
tekstin. Tästä kirjasta oppii myös suomen 
kieltä, Raid Makadsi sanoo.

Raid Makadsi työskentelee sähköasen-
tajana. Hän on ollut seitsemän vuotta 
Suomessa. Hänellä on vaimo ja kaksi las-
ta. Ensimmäiset vuodet Suomessa olivat 
vaikeita, koska hänestä tuntui, ettei hä-
nellä ole mitään. Kielikurssin jälkeen hän 
pääsi töihin. Nyt kaikki on hyvin.

Mitkä asiat Vuorisaarnassa 
koskettavat sinua?
– Anteeksianto. Vuorisaarnassa on pal-
jon esimerkkejä rakkaudesta ja anteek-
siantamisesta, Raid kuvailee.

– Viisaus. Vuorisaarnassa on elämän sa-
na.  Rakkaus. Uskontomme perustuu rak-
kauteen: Jumalan rakkauteen ja lähim-
mäisen rakkauteen, Tommy sanoo.

Tommy Toumas saapui Syyrian Aleppos-
ta kahdeksan kuukautta sitten kolmen 

  Vuorisaarnan 
viisauksia
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suomeksi, arabiaksi ja englanniksi

tyttärensä ja vaimonsa kanssa. Hänellä on 
takana kolmentoista vuoden ura pankki-
maailmassa ja hän on huikeasti edennyt 
suomen kielen opinnoissaan. Kahden kuu-
kauden opintojen jälkeen hän puhuu ym-
märrettävää suomea.

– Minä haluan opiskella ekonomiksi ja sit-
ten tehdä töitä. Aion rakentaa tulevaisuu-
den Suomeen. Syyriassa kristityillä ei ole 
hyvää tulevaisuutta, hän jatkaa.

Arabiankielinen pappi Ramez Ansara ta-
puttaa isällisesti Tommya olalle. Tärkeä 
tehtävä on kannustaa seurakuntalaisia 
elämässä eteenpäin.

Vuorisaarna on Ramezille tärkeä työväli-
ne. Hänen mukaansa Vuorisaarna ei ole 
laki, mutta siinä on tärkeitä ohjeita, miten 
voimme elää yhdessä. Parhaimmillaan se 
tuo ihmiset lähemmäs toisiaan.

– Toisten palveleminen perustuu rakkau-
teen. Se helpottaa meitä hyväksymään 
toinen toisemme ja elämään yhdessä ja 
antamaan anteeksi, Ramez Ansara lo-
pettaa.

Vuorisaarnan teksti koskettaa kaikkia
Vuorisaarna on yksi Raamatun vaikut-
tavimmista teksteistä; se on arvostettu 
sekä kristillisessä että islamilaisessa pe-
rinteessä. Historiassa tekstiä on tulkittu 
muun muassa eettiseksi ohjelmaksi. Sen 
sanat ovat yksi maailman tunnetuimmis-
ta yksittäisistä puheista ja se on muut-
tanut maailmaa enemmän kuin arvaam-
mekaan.

Tämä Jeesuksen tunnetuin saarna löy-
tyy Uudesta testamentista Matteuk-
sen evankeliumin luvuista 5—7. Vuori-
saarnasta voi lukea Jeesuksen julistuk-

sen keskeiset teemat kuten kultaisen 
säännön. Isä meidän -rukous löytyy lu-
vusta 6.

Vuorisaarna on nyt saatavilla kolmekie-
lisenä suomi–englanti–arabia -teokse-
na Pipliaseurasta. Kauniin koskettavat 
arabiankieliset kalligrafit rytmittävät 
kolmella kielellä rinnakkain kulkevaa 
tekstiä.

Egyptin Pipliaseura julkaisi alkuperäi-
sen arabiankielisen teoksen. Vuorisaar-
na — Sanat, jotka muuttivat maailmaa 
–vihko, soveltuu maahanmuuttajien ja 
seurakuntien monikulttuurisuustyön 
käyttöön, jakotuotteeksi tai lukupiiri-
en materiaaliksi. 
TEKSTI: TUIJA NUMMINEN JA KATRI SAA-
RELA

Turvapaikanhakijat haluavat 
kuulla Jumalasta 
Näe minut -raamattutapahtuman Tuo-
masmessussa oli mukana kolmisenkym-
mentä turvapaikanhakijaa. Valtaosa heis-
tä on kotoisin Irakista ja Afganistanista.
 

Vuorisaarna –vihko on tunnettu Lähi-idän alueella. Raid ja Thomas 
ovat nähneet vastaavan kotimaassaan.
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 TEKSTI: PIA TORNIKOSKI   KUVAT: KATRI SAARELA JA YHTYNEET RAAMATTUSEURAT UBS

tuo toivoa palestiinalaisalueille
Pipliaseura edistää rauhaa palestiinalaisalueilla sanoin 
ja teoin. Alueen lapset, nuoret ja perheet elävät olosuh-
teissa, joissa turvattomuus ja pelko ovat jatkuvasti läs-
nä. Palestiinan Pipliaseuran työ antaa toivoa tulevaisuu-
teen ja lisää turvallisuuden tunnetta levottomuuksien 
keskellä elettävään arkeen.

Palestiinan Pipliaseura on Betlehemin lapsi -ohjelman-
sa kautta tavoittanut jo lähes kymmenentuhatta lasta ja 
nuorta.

– Meidän viestimme on joskus ainoa viesti toivosta ja 
rakkaudesta, minkä nämä lapset kuulevat, korostaa Pa-
lestiinan Pipliaseuran viestintäjohtaja Simon K. Aza-
zian.

Suomessa keväällä vieraillut Simon K. Azazian kertoo, 
että Pipliaseura haluaa luoda lapsille mahdollisuuden 
kokea turvallista lapsen elämää. Lapsille järjestetään 
leirejä ja retkiä sekä opetetaan raamatunkertomuksia 

 Betlehemin lapsi
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nukketeatterin ja draaman keinoin. Esi-
merkiksi Liisa Ihmemaassa -tarina on 
saanut draamaopetuksessa uuden käsi-
kirjoituksen, jossa Jumalan rakkaus on 
pääosassa.

– Lasten elämään halutaan tuoda takai-
sin ilo ja leikki, jonka mahdollisuus on hy-
vin rajallista levottomissa oloissa. Betle-
hemin lapsi -tapahtumissa lapset saavat 
lahjaksi Lastenraamatun ja mieluisan le-
lun.

Työn kautta välitetään toivoa ja roh-
keutta kasvavalle kristitylle sukupolvel-
le. Pipliaseura järjestää myös Raamat-
tu-festivaaleja. Turvattomuuden keskellä 
Raamatun sanoma tuo heille uskoa rak-
kauteen eikä vihaan. Kouluissa on järjes-
tetty avoimien ovien tilaisuuksia, joihin 
on osallistunut satoja lapsia – kristitty-
jen lisäksi muslimeja. Raamatun sanomaa 
opetetaan lauluin sekä leikein, ja tilai-
suuksien teemalla lapset oppivat anteek-
siantoa ja lähimmäisen rakkautta.

Betlehemin lapsi -ohjelman kautta on 
saavutettu lapsia ja nuoria yhteensä seit-
semällä paikkakunnalla: Betlehemissä, 

Jerusalemissa, Jemenissä, Ramallahissa, 
Jerikossa, Nablusissa ja Gazassa.

Nuoret pääsevät retkelle raamatulli-
siin paikkoihin
Palestiinan Pipliaseura huomioi Betle-
hemin lapsi -ohjelmassa eri-ikäisten las-
ten toiveet ja tarpeet. Nuorille järjeste-
tään nuoriso- ja partioleirejä koulujen 
loma-aikoina, joita toteutetaan yhteis-
työssä paikallisten kirkkojen ja koulujen 
kanssa. Retket järjestetään usein raama-
tullisille paikoille kuten Betlehemiin.

– Retket tuovat todellisuutta monel-
le nuorelle ja he hämmästyvät sitä tosi-
asiaa, että he asuvat niin lähellä Jeesuk-
sen syntymäpaikkaa. Tämä herättää heis-
sä halun oppia lisää ja saada Raamatun 
kertomuksiin uusia näkemyksiä, Azazian 
kertoo.

Yksi retkelle osallistunut nuori kertoi, et-
tä hän oli aiemmin ajatellut Raamattua 
satukirjana. Nuori sukupolvi kokee, että 
ohjelman kautta heidän Jumala-suhteen-
sa lujittuu ja usko vahvistuu: "Löydän ai-
na oikean vastauksen Raamatusta. Kun 
olen murheissani ja huolissani, tiedän et-
tä Jumalan sana antaa vastauksen."

Viime kesänä järjestettiin neljä leiriä Bet-
lehemin alueella. Yhteenkuuluvuutta ra-
kennetaan myös urheilun ja muiden ak-
tiviteettien kautta. Leireillä tutustutaan 
kristillisten juhlapyhien viettoon ja yh-
teistyö koulujen sekä kirkkojen kanssa 
on tärkeää.

Opiskelijoille Pipliaseura jakaa järjestä-
missään tilaisuuksissa Raamattuja. Ne, 
jotka eivät pääse paikalle, voidaan tavoit-
taa teknologian avulla: Raamatun lausei-
ta välitetään niitä haluaville viikoittain 
kännykällä.

Parisuhdetyöllä lujitetaan perheitä
Palestiinan Pipliaseuran apuna Betlehe-
min lapsi -ohjelmassa työskentelee yli sa-
dan vapaaehtoisen joukko. Pipliaseura 
haluaa työllään välittää toivoa ja toimia 
rauhanrakentajana niin koko yhteisössä 
kuin perheissäkin. Siksi muun muassa Je-

rusalemissa ja Jemenissä työtä on laa-
jennettu perheiden pariin.

Kristittynä ja vähemmistön edustajana 
palestiinalaisalueiden olosuhteissa on 
haastava elää.

– Perhe- ja parisuhteet ovat koetuksel-
la. Autamme ihmisiä suhteiden lujitta-
misessa. Yksi pappi totesikin, että oh-
jelman ja Jumalan rakkauden sanomalla 
on jopa pystytty välttämään avioeroja, 
Simon K. Azazian kertoo.

Vaikeissa olosuhteissa eläminen joh-
taa väistämättä myös haluun muuttaa 
alueelta pois. Azazianin mukaan Pales-
tiinalaisalueiden kirkoilla ja yksittäisil-
lä kristityillä on vaikeimpina haasteina 
islamilaisen ääriajattelun leviäminen, 
kristittyihin kohdistuva syrjintä ja myös 
suoranainen vaino. Levottomuudet ja 
painostus ovat ajaneet ihmiset pois ko-
timaastaan, eikä muuttoliike näytä hii-
pumisen merkkejä. Kristityt palestiina-
laiset kokevat mahdottomana jatkaa 
asumista kotiseudullaan ja myös tämä 
aiheuttaa paineita perhesuhteiden yllä-
pitämisessä.

     PALESTIINAN  PIPLIASEURA 
     FAKTAA

 �Palestiinan Pipliaseura on laajen-
tunut parissakymmenessä vuo-
dessa 35 työntekijän ja sadan  
vapaaehtoisen järjestöksi. 
 �Työ ulottuu raamattutyön eri 
muotoihin ja 30 projektiin. 
 �Vuodesta 1993 toiminut seura on 
tunnustettu yhteistyökumppani. 
 �Nykyisin lähes kaikki palestiina-
laiskirkot Länsirannalla ja Gazas-
sa ovat sen jäseniä.

”  
Kun olen murheissani ja huolissani, tiedän että Jumalan Sana antaa vastauksen.
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* KOLUMNI

Juha Luodeslampi. Kirjoittaja on Kirkkohallituksen
 asiantuntija ja DigiMarkuksen ohjausryhmän jäsen.

Lähi-idän lapsi

Toinen lapsi Lähi-idästä on Markuksen evankeliumin kir-
joittaja. Tällä hetkellä tekstiä käännetään digilaitteisiin so-
pivaan muotoon tämän ajan kielelle. Markuksen kreikka-
lainen teksti on selvästi sellaisen ihmisen kirjoittamaa, jo-
ka ei vielä tunne kaikkia kirjoittamisen hienouksia. Hän 
saa asiansa sanottua, koska se on hänelle tärkeää. Jossain 
mielessä alkuteksti muistuttaa juuri yläasteen aloittavan 
kirjoitustapaa. Markus on oletettavasti kirjoittaessaan jo 
aikuinen ja hänellä on oma tarinansa, missä hän on oppi-
nut kirjoittamisen taidon. Sitä me emme koskaan saa tie-
tää. Suomessa olisi nykyisin helppo sanoa, että hän olisi 
käynyt peruskoulun. Suomeen tulleille Lähi-idän lapsille 
se on mahdollista.

Pakolaiskeskusteluissa on puhuttu siitä, miten ihmisil-
lä on kännykkä. Se sisältää yhteyden kotiin ja siihen, mikä 
on hajallaan pitkin maailmaa. Jos Jeesuksen pakolaisuu-
den aikaan olisi ollut kännykkä, perhe olisi takuulla otta-
nut sen mukaan.

Markus haluaa jakaa kuulemiaan hyviä uutisia. DigiMar-
kus on hänen työnsä luonnollista jatkamista, jotta jokai-
sella yläasteella tai bussimatkalla voidaan lukea känny-
kästä, mitä hänellä on sanottavanaan. Kahden Lähi-idän 
lapsen uutinen sisältää toivon. Rakkaus voittaa sittenkin, 
mutta meidän on yritettävä yhdessä heidän kanssaan pi-
tää toivoa yllä.
 

” 

Tällä hetkellä eri puolilla Eurooppaa on paljon lapsia, jot-
ka ovat joutuneet lähtemään pakoon Lähi-idän alueelta. 
Moni lapsi elää kuitenkin siellä, mistä osa on päässyt läh-
temään. Tilanne on sellainen, että rakkauden olisi voitet-
tava pian.

Raamatun maailmasta erityisesti tulevat mieleen kaksi Lä-
hi-idän lasta. Jeesus syntyi Betlehemissä, kun perhe oli 
matkalla viranomaistoimiin. Olosuhteet eivät olleet eri-
tyisen hienot. Joulukertomuksessa voi pysähtyä tallin ja 
seimen maisemiin. Jos Jeesuksen kertomusta seuraa hie-
man eteenpäin Matteuksen evankeliumista, vastaan tulee 
pako. Jeesus ja hänen vanhempansa lähtevät pakolaisiksi 
Egyptiin. Raamattu kuvaa sitä näin (Matt 2:13–14): Tietä-
jien lähdettyä Herran enkeli ilmestyi unessa Joosefille ja 
sanoi: "Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä mukaasi ja pake-
ne Egyptiin. Pysy siellä, kunnes käsken sinun palata. He-
rodes aikoo etsiä lapsen käsiinsä ja surmata hänet. Joosef 
heräsi unestaan, otti heti yöllä mukaansa lapsen ja hänen 
äitinsä ja lähti kulkemaan kohti Egyptiä."

Jeesuksen perheen pakomatka päättyi sikäli hyvin, että 
aikanaan he pääsivät palaamaan takaisin ja asettumaan 
Nasaretiin. Jeesuksesta tuli rakentaja. Nykyään se on toi-
sen asteen ammatillinen tutkinto. Jos oikein hyvin käy, tä-
nään Eurooppaan paennut lapsi saattaa saada aikanaan 
saman ammatin ja tarvittavan tutkinnon.

Markus haluaa jakaa kuulemiaan hyviä uutisia. 
DigiMarkus on hänen työnsä luonnollista jatkamista, 
jotta jokaisella yläasteella tai bussimatkalla voidaan 
lukea kännykästä, mitä hänellä on sanottavanaan.
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TEKSTI: TErhI huovarI  KuvaT: anu TuomaInEn

Ekumeeninen DigiMarkus
– On ollut hienoa päästä laatimaan uutta käännöstä näin merkittävästä 
tekstistä, sanoo FT Mikko Virtanen, suomen kielen asiantuntija ja toi-
nen DigiMarkuksen kääntäjistä. Hänen kääntäjäparinaan on toiminut 
eksegetiikan asiantuntija, TT Susanna Asikainen.
Pipliaseura julkaisee huhtikuun alussa uuden evankeliumikäännök-
sen  , nimeltään DigiMarkus. Käännös laaditaan suoraan mobiililaitteille. 
Työn rahoittaa ev.lut. kirkon Kirkkohallitus, ja se on osa Reformaation 
merkkivuoden hankkeita.

– Haastavinta ja samalla kiinnostavinta on ollut se, että käännöstä on 
arvioitava monelta kannalta kattaen mallilukijan tietotaso, alkutekstin 
tyyli ja lukijasuhde, kirkkokuntien erilaiset opinkäsitykset sekä luetta-
vuus mobiililaitteessa, Mikko tiivistää.

Mukana kaikki kirkot
DigiMarkuksen käännöstyön ohjausryhmässä on mukana paitsi edus-
tajia yliopistolta myös kaikki kirkkokunnat. Katolinen kirkko Suomessa 
on hankkeessa piispa Teemu Sipon siunauksella. Vastaavasti Karjalan 
ja koko Suomen arkkipiispa Leo vahvisti ortodoksien mukanaolon. Mu-
kana on myös Suomen Vapaakristillinen Neuvosto sekä ev.lut. kirkko.

DigiMarkuksen ohjausryhmä on vahvistanut käännösperiaatteet
ja osallistunut koko hankkeen ajan käännöstekstin kommentointiin.

– On myönteistä, että DigiMarkukseen nimenomaan haluttiin eri kirk-
kojen edustus ja että ohjausryhmässä palautetta myös otetaan huo-
mioon, sanoo Katri Tenhunen, katolisten edustaja. – Yksinkertaista 
käännöksen ja uudenlaisten ilmaisujen etsiminen ei ole, mutta todella 
mielenkiintoista. Lähtökohtaisesti mobiililaitteille tehty käännös on 
toki erilainen kuin vaikkapa ihanteellinen käännös kirkon liturgista 
käyttöä varten. On ollut ilo saada olla mukana.

– Pidän suuressa arvossa kollegojen rohkeutta ja valmiutta kuulla 
ortodoksisten ja katolisten näkökulmia käännöksen analysoinnissa. 
Tässä ortodoksiset erityiskiitokset annan Seppo Sipilälle ja Niko Hut-
tuselle, sanoo Jyrki Härkönen, Ortodoksisen kirkon ylidiakoni. – Työs-
kentely käännöstyön ohjausryhmässä on vahvistanut käsitystä siitä, 
että ruohonjuuriekumenia on myös asiantuntijaekumeniaa. Tarkoitan 
tällä rohkeaa, omista historiallis–teologisista lähtökohdista kasvavaa 
dialogia evankeliumien tulkintaperinteistä.

Julkaistaan huhtikuussa
DigiMarkus ilmestyy huhtikuun alussa Agricola-viikolla. Samalla jul-
kaistaan Agricolan Uusi testamentti, jonka professori Kaisa Häkkinen 
on toimittanut nykykielellä luettavaan muotoon. Digijulkaisu sisältää 
lisäksi Raamatut 92 ja 33/38 sekä runsaasti lisämateriaalia. Osoittees-
sa digimarkus.fi julkaistava sisältö on käyttäjälle maksutonta.
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Taiteilija herkkien korttien takana

 TEKSTI: TUIJA NUMMINEN KUVA: ANU TUOMAINEN

Pipliaseuran joulukortin suunnittelija, 
taiteilija Minna Immonen kertoo olevan-
sa jouluihminen satasella. – Haluan luo-
da kotiin joulutunnelman, niin on meillä 
aina tehty. 

Esteettisyys on tärkeää. Vanhemmiten 
olen oppinut joustamaan; kaikkia sort-
teja ei tarvitse olla tarjolla ja valmistakin 
voi ostaa. Työntekijöille valmistamme ai-
na jouluaterian ennen joulua, kun seson-
ki rauhoittuu.

Aattona käydään joulusaunassa ja odo-
tellaan joulupukkia. Lasten iloa on mu-
kava katsella. Joulupöydässä luetaan 
jouluevankeliumi. – Kortista totta kai.

Minna Immonen on toteuttanut Piplia-
seuran Pyhä perhe -joulukortteja jo viisi.
– Monet asiakkaat kertovat, että he nos-
tavat joulukortin pöytäkoristeeksi joka 
joulu.

Uskonnollinen aihe on tärkeä Minnal-
le, jouluenkelit ja enkelit, ja joulukortin 
teksti. Ihmiset rakastavat perinteitä ja 
tuttuutta.

Perheyritys voimavarana
Minna Immoselle taiteilijan ura oli mie-
lessä jo pikkutyttönä. Kun muut lapset 
kirmasivat ulkona, hän jäi mieluummin 
kotiin piirtämään.

Lapsuuden intohimo jatkuu. Minna opis-
keli graafiseksi suunnittelijaksi,  ja hän 
työskentelee Minna-Kortin yrittäjänä yh-
dessä miehensä Laurin kanssa.
   – Olen saanut keskittyä täysillä kuvien 
tekemiseen, sillä Lauri otti vastuun Min-
na-Kortista vuonna 1988.

Minna-Kortin palkkalistoilla on 12 henki-
löä, suurin osa on omia lapsia. Parilla on 
seitsemän lasta, kolme poikaa ja neljä 
tyttöä. Kotona asuu enää 16-vuotias kuo-
pus. Lapsenlapsiakin on jo neljä.

Perheyrityksen vahvuus on se, että kaik-
ki tuntevat toisensa hyvin. Eri mieltä saa 
olla.

– Meillä on keskusteltu aina ja paljon. 
Lasta pitää rakastaa ja arvostaa, jotta jo-
kaisella lapsella olisi kotona hyvä olla. Se 
on vanhemman tärkein tehtävä.

Kuva taipuu moneksi
Immonen maalaa kuvansa akvarelleilla, 
koska niillä saa herkän pehmeän sävyn, 
juuri oikean tunnelman. Hän tuntee ja 
tunnistaa taiteilijan herkkyyden, tunteel-
lisuuden ja jatkuvan tarkkailun ympärillä 
olevista asioista.
  – Monet kuvat tulevat ihan itsekseen, 
koska olen tehnyt tätä työtä niin kauan 
ja tutkinut esimerkiksi erilaisten kukkien 
piirtämistä.

Immonen kertoo tekevänsä kuvia seson-
kien mukaan. Suosituimpia aiheita ovat 
kihla-, hää-, vauva- ja joulukortit. Seuraa-
van joulun kortit tehdään tammi–helmi-
kuussa.

Tuotevalikoimaan kuuluu kortteja, ser-
viettejä, tauluja, tikkuja, kirjoja ja mag-
neetteja. Immonen on tehnyt astioita 
Arabialle ja tulossa on joulukangas Eu-
rokankaalle.

– Työni on samalla vähän kuin harrastus, 
ei se työltä tunnu. Olen kiitollinen, kun 
saan tehdä työtä jota rakastan.  

✐ ajankohtaista
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ajankohtaista ✐  

✐ ajankohtaista

Vuositeemamateriaali avaa oven 
namibialaisten arkeen maaseudulla ja 
kaupungeissa sekä erityisesti nuorten 
elämään kulttuurin murroksessa. 
Eri-ikäiset ndongan ja kwanjaman pu-
hujat kertovat elämästään, uskostaan 
ja omakielisen Raamatun merkityk-
sestä.  

Vuositeemamateriaali sisältää pal-
jon tietoa, tarinoita ja ideoita kunkin 
aiheen käsittelyyn seurakunnan eri 
työmuodoissa. Muistitikulta löytyy 
lyhytvideoita, kuunnelmia, Power-
Point-esitys sekä paljon työskentely-
materiaalia nuoriso- ja rippikoulutyöl-
le ja lapsityölle. Maksuton materiaali 
lähetetään seurakuntien lähetys- ja 
kansainvälisyystyölle sekä nuoriso-
työlle tammikuussa 2017. Materiaali 
löytyy myös piplia.fi-sivuilta.  

Tiedustelut: 
Satu Toukkari, satu.toukkari@piplia.fi,    
puh. 040 522 8726

Yhteistyön voimalla 
Raamatunkäännöstyötä Namibias-
sa -vuositeemamateriaali 2017 
ilmestyy tammikuussa. 

Elämä pyhiinvaelluksena – materiaali raamatuntekstien mietiskelyyn  

Maaliskuussa 2017 Pipliaseura julkaisee Elämä pyhiinvaelluksena -materiaalin, 
joka virittää vuoropuheluun oman elämän ja raamatuntekstien kanssa. Mate-
riaalissa on tekstimietiskely jokaiselle kuukaudelle ja se julkaistaan paino- ja 
verkkoversiona. 

Hengellisen ohjauksen pastori Jussi Holopainen, olet mukana Elämä pyhiin-
vaelluksena -mietiskelymateriaalin toimituskunnassa. Kenelle suosittelet 
materiaalia?  
 – Ihmisille, jotka kaipaavat arkensa keskellä Jumalan läsnäolon ihmettelyä. 
Materiaali kuljettaa Raamatun lukijaa sanan syvempää mietiskelyyn ja katse-
luun oman elämän keskellä. Se toimii kuin hengellinen matkakumppani, jonka 
kanssa voi hidastaa vauhtia ja pysähtyä aavistelemaan Jumalan hiljaista puhut-
telua juuri siellä, missä vaeltaja on.  

Mitä ajatuksia pyhiinvaellus sinussa herättää?  
– Pyhiinvaelluksessa on pohjimmiltaan kyse kristityn koko elämästä, ei siis 
jostain erillisestä tai yksittäisestä pyhiinvaelluksesta. Teemme matkaa PYHIIN. 
Jumalan armosta pääsemme kerran perille. Vaellus tapahtuu kuitenkin läpi 
monenlaisten elämänvaiheiden ja maastojen. Tällä vaelluksella sanan mietis-
kely, sen jakaminen matkatoverien kanssa ja konkreettinen pyhiinvaelluskin 
voivat kannatella matkaamme eteenpäin. 

Onko pyhiinvaellus enää ajankohtaista? 
– Pyhiinvaellukset kiinnostavat yhä useampia ihmisiä. Tämä kertoo ihmisten 
kaipauksesta itsensä, oman elämänsä merkityksen ja Jumalan syvempään etsi-
miseen. Kehollisuus, luonnon ja arkisen ympäristön katselu, kokonaisvaltainen 
ja ihmettelevä hengellisyys ovat joitakin syitä pyhiinvaellusten kiinnostavuu-
teen. 

Elämä pyhiinvaelluksena -materiaalin työryhmään kuuluvat myös Sirkka-Liisa 
Raunio sekä Martti Asikainen ja Satu Toukkari Pipliaseurasta. 

Lisätiedot sekä materiaaliin ja vuositeemakoulutuksiin liittyvät tiedustelut: 
Satu Toukkari, satu.toukkari@piplia.fi, puh. 040 522 8726 

Seuraa meitä somessa! Katso 
viikoittaiset Piplian voimasanat.

       t       ™ 
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  RaamattumietiskelyJohdanto. Vuoden viimeisen raamattumietiskely ohjaa 
katselemaan jouluevankeliumia kuvana. Huomio kiinnittyy 
siihen, MITEN Valo eli Kristus saapuu. Miten Jumala lä-
hestyy ihmistä? Sinuakin? Mietiskelyn voi tehdä yksin 
tai ohjatusti ryhmän kanssa. 

VALO – ja miten se saapuu?

Asettuminen (5 min). Varaa itsellesi levollinen aika ja paik-
ka rauhoittua. Ole ensin vain hetki hiljaa ja kuuntele itseä-
si. Mistä tulet tietoiseksi? Kanna ja huokaile päällimmäi-
siä, esiin nousevia asioita Jumalalle. Sano hiljaa: minä olen 
tässä, Sinun edessäsi. Pyydä häneltä ohjausta tähän mie-
tiskelyyn: ohjaa Sinä minun sieluani.

Katsele (5 min). Lue ensin jouluevankeliumi (Luuk. 2: 1–14) 
hitaasti läpi. Katsele sen jälkeen kuvaa. Mitä havainnoit 
kuvassa? Mitä yksityiskohtia näet? Mitä kuvassa tapah-
tuu? Silmäile kiireettä.

Astu kuvaan sisälle (10–15 min). Sijoita nyt itsesi kuvaan. 
Olet nyt kuvassa ja tapahtumassa mukana. Missä siellä? Ke-
nen vieressä? Mitä aistit nyt? Miten näet muiden olevan läs-
nä? Mitä kuulet Marian, Joosefin tai paimenten sanovan? 
Mitä näet eläinten aistivan? Miten katsot vastasyntynyttä 
Jeesus-lasta? Miten hän katsoo sinua? Mitä sinussa tapah-
tuu?

Jälkipohdinta (5– min). Mitä jouluevankeliumin katselu ja 
mietiskely kertovat sinulle Jumalasta? Ja siitä, MITEN hän 
lähestyy sinua päivittäin arkisen elämän keskellä? Pysäyt-
täen ja havahduttaen, herättäen sinussa ihmettelyn ja ute-
liaisuuden tai myötätunnon ja kiitollisuuden? Tunnistatko, 
missä ja miten hän saapuu hiljaisesti luoksesi juuri nyt?

TEKSTI: JUSSI HOLOPAINEN  KUVA: MINNA IMMONEN
    Jussi Holopainen on hengellisen ohjauksen pastori Tampereen ev.lut. seurakunnissa.

 Uudistuminen – ja marginaalin siunaus 



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

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

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

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

Markku Kotila, toiminnanjohtaja 010 838 6512
Martti Asikainen, ohjelmajohtaja, sidosryhmät 010 838 6530
Eeva Vuorinen, talousjohtaja 010 838 6513
Terhi Huovari, viestintäjohtaja 010 838 6536
Richard Brewis, kansainvälisen työn johtaja 010 838 6510
Kati Kajander, varainhankinnan assistentti 010 838 6517
Leena Luukkonen, asiantuntija, kehitysyhteistyö 010 838 6518
Tuija Numminen, yhteyspäällikkö 010 838 6522
Satu Peltosaari, yhteyspäällikkö 010 838 6523
Satu Rissanen, kirjanpitäjä 010 838 6516
Katri Saarela, viestintäsuunnittelija 010 838 6535
Seppo Sipilä, asiantuntija, raamatunkäännöstyö 010 838 6514
Antti Siukonen, kehittämispäällikkö 010 838 6531
Satu Toukkari, sidosryhmäkoordinaattori 010 838 6534
Anu Tuomainen, visuaalinen suunnittelija 010 838 6525

etunimi.sukunimi@piplia.fi
esite- ja ilmaismateriaali:  info@piplia.fi

   Tilaan Piplia-lehden ilmaiseksi (4 nroa / vuosi)
   Haluan ryhtyä kuukausilahjoittajaksi. Lähetämme ohjeet    
         lahjoittamisen käynnistämiseksi.
   Tilaan esitteitä raamattutyöstä  (n. 6 kpl / vuosi)
   Liityn kannattajajäseneksi (30 € / vuosi)
   Haluan tietoa testamenttilahjoituksesta. 

   Tilaan sähköisen uutiskirjeen
   Olen muuttanut  / osoitteessani on virhe. Täytä sekä nykyinen että uusi osoite.

Piplia4/2016 

Pekka Särkiö (pj), Jorma Kaari , Helsinki (SVKN), Minna  
Koistinen, Joutseno (ev.lut.), Jaana Kymäläinen, Helsin-
ki (ev.lut.), Timo Mäkirinta, Jyväskylä (ort.), Risto Nurmela, 
Parainen (ev.lut.), Jaana Rantala, Turku, (ev.lut.), Olli Sau-
nanoja, Espoo (ev.lut.), Katri Tenhunen, Helsinki (kat.), Sa-
mi 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  

piplia.fi  |  agricola.fi  |   pipliakauppa.fi

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

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

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

HELSINGIN PIPLIASEURA
Siht. Sirpa Tallberg
044 522 4933, sirpa.mar@hotmail.com

KESKI-SUOMEN PIPLIASEURA
Pj. 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 

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

SuomEn pIplIaSEura ry
TunnuS 5005 291
00003 vaSTauSlähETyS
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Nimi ...........................................................      Sähköpostiosoite.................................................................

Katuosoite  ............................................................   Uusi osoite.....................................................................

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

Katso tarkemmat yhteystiedot: piplia.fi 

Seuraa ja osallistu myös somessa                    

       t       ™ 

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



  365 RAAMATUN KERTOMUSTA  
Upeasti kuvitetussa lahjakirjassa on kertomus 

vuoden jokaiselle päivälle.
24 € (29 €)

  LÄPPÄKIRJA  
Kurkista läpän alle ja ylläty! Hauska tapa 

oppia Raamattua.
12 € (15 €)

 
  RAAMATUN KERTOMUKSIA  

Yhdeksän Raamatun pikkukirjaa, joista 
muodostuu palapeli.

12 € (15 €)
 

  MISTÄ LÖYDÄT? PIPLIA 
Etsi pienet yksityiskohdat isoista kuvista. 

Löydätkö kaikki?
12 € (14,90 €)

  VUORISAARNA   
Kolmikielinen Vuorisaarna on kuvitettu 

arabiankielisillä kalligrafeilla.
Suomi–englanti–arabia.

6,20 €
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Pipliaseura maksaa postimaksun.

Suomen Pipliaseura ry
Tunnus 5005 291
00003 Vastauslähetys

  

  Suomen Pipliaseura  ¡  pl 54, 00241  hElSInKI  ¡   puh 010 838 6520   ¡  www.piplia.fi   ¡  www.pipliakauppa.fi  

Tilauksen postikulut lisätään hintaan

pipliakauppa.fi  ■  

Nimi

Katuosoite 

Postinro ja –toimipaikka

 Päiväys ja allekirjoitus                          Puh.

LASTEN JOULU !

365 Raamatun kertomusta  24 €

Läppäkirja 12 €          

Raamatun kertomuksia 12 €          

Mistä löydät? Piplia  12 €  

Vuorisaarna  6,20 €  

uutuus!


