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Pipliaseura tekee työtä, jotta ihmiset tavoitetaan heidän omalla kielellään. Käännämme ja 		
kustannamme Raamattua sekä herätämme mielenkiintoa sanaa kohtaan. Edistämme työmme
kautta lukutaitoa ja parannamme syrjäytettyjen asemaa.
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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”Jumalan sana levisi
leviämistään."
Apt. 6:7

pääkirjoitus

MARKKU KOTILA

V

iime viikkoina Kiinasta on kuulunut uutisia,
joiden mukaan viranomaiset olisivat polttaneet
Raamattuja. Nanjingin raamattupaino toimii kuitenkin edelleen vapaasti. Siellä painetaan yli kolme
miljoonaa kiinankielistä Raamattua jaettavaksi
Manner-Kiinassa. Tämä kattaa seurakuntien vuosittaisen tarpeen kohtuullisen hyvin. Silti tukea tarvitaan edelleen. Teemme myös raamatunkäännöstyötä
kuuden kielen parissa.

P

ipliaseurojen kumppani raamattujakelussa on
Kiinan kristillinen neuvosto. Kiinalaisissa kirkoissa on yleensä pieni kirjamyymälä, josta voi ostaa
vapaasti Raamattuja ja muuta kristillistä kirjallisuutta.
Ne on kaikki painettu viranomaisten luvalla. Toiminta
jatkuu edelleen vapaasti.

K

iinassa tarvitaan kaikkien kirjojen painamiseen
viranomaisten lupa. Aina silloin tällöin tulee
esiin tilanteita, että joku on painanut kristillisiä
kirjoja ja Raamattuja ilman asianomaista lupaa. 		
Viranomaiset voivat halutessaan hävittää laittomasti
painetun materiaalin. Raamattujen painaminen ilman
viranomaisten lupaa on kuitenkin täysin tarpeetonta,
koska Pipliaseurojen tuella painettuja Raamattuja on
vapaasti tarjolla jokaiselle, kuului ostaja mihin seurakuntaan tahansa.

♥
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TEKSTI: TUIJA NUMMINEN JA SATU TOUKKARI KUVAT: SUOMEN PIPLIASEURA, DREAMSTIME

”

Joudun miettimään 		
jokaisen asian
RAAMATUNKÄÄNTÄJÄ

Suomessa on parhaillaan käynnissä Uuden testamentin käännöstyö
mobiilikäyttäjille, työnimeltään DigiUT. Samanaikaisesti namibialaiset kollegat
ahertavat ndongan ja kwanjamankielisten käännösten parissa. Raamatunkäännöstyö on samankaltaista kaikkialla, vaikka kielet ovat erilaisia ja välimatkaa
on noin 13 000 kilometriä.

Käännöstyössä monta vaihetta – näin työ etenee
DigiUT:n kääntäjät eksegeettinen asiantuntija Niko Huttunen ja kielellinen asiantuntija Tuomas Juntunen työstävät
parhaillaan Matteuksen evankeliumia ja viimeistelevät
Johanneksen evankeliumia. – Minä teen raakakäännöksen,
josta Tuomas tekee suomea. Sitten on ohjausryhmän kommenttien vuoro, Niko Huttunen toteaa.

– Käännöksen työstämisen apuna minulla ovat Nikon kirjoittamat alaviitteet, joissa kohtia selitetään. Etenen virke ja jae
kerrallaan luvun loppuun saakka, ja sitten palaan alkuun.
Arvioin, missä kohtaa tyyliä täytyy vielä parannella, Tuomas
Juntunen sanoo.
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Myös Namibiassa käännetään Uutta testamenttia. Pastori ja kääntäjä Martha Kanyemba kuuluu kolmihenkiseen
ndongankieliseen käännöstiimiin. Hänellä on työn alla Paavalin kirje Timoteukselle.
Kääntäjät prosessoivat itsenäisesti raakakäännöstä. Tämän
jälkeen käännösryhmä kokoontuu kommentoimaan ja korjaamaan tekstejä. – Lopulta teksti ei ole kenenkään henkilökohtainen käännös vaan ryhmän yhteinen, Kanyemba sanoo.
Tekstit lähetetään Namibiassa kirkkojen nimeämille testi
lukijoille. Heidän joukossaan on myös nuoria, jotka antavat
rohkaisevaa palautetta: ”Tämä käännös on hyvä. Tätä me

Käännösnurkka

Martha Kanyemba on ndongankielenkääntäjä Namibiassa. Pipliaseuran Tuomas
Juntunen, Seppo Sipilä ja Niko Huttunen työstävät uutta digikäännöstä.

ymmärrämme.” Tämä kuulostaa lupaavalta, sillä juuri näiden nuorten ihmisten
käyttämä kieli on erilaista kuin vanhemman sukupolven, hän iloitsee.
Testilukijoina toimivat myös tavalliset ihmiset. Tekstejä testataan sekä maaseudulla että kaupungeissa.

Oikea sana oikeassa paikassa

Käännöstyössä on tärkeää, että sanoma pysyy samana. Asioiden merkityksiä ei olla
muuttamassa, vaan tavoitteena on löytää nykykielestä ratkaisuja asioiden esittämiselle.
Martha Kanyemba kertoo, että haasteita tuovat eniten metaforat, kielikuvat ja
vertaukset. – Raamatun ajan kulttuuri oli erilainen kuin omamme. Kielikuva ei aina
kerro oman kulttuurini ihmiselle oikeaa merkitystä. Jos vastaava termi löytyy kielestämme, käytämme toki sitä. Muutoin selitämme sen merkityksen. Voimme luoda myös uusia sanoja, Kanyemba sanoo.
Tuomas Juntunen toteaa, että haastavinta on ollut pyrkiä muotoilemaan Raamatun pitkiä ja monipolvisia virkkeitä lyhyemmiksi ja rakenteeltaan yksinkertaisemmiksi niin, ettei tyyli samalla muutu katkonaiseksi. – Monia termejä ja sanoja on
ollut vaikea kääntää. Ohjeena on, että koetetaan välttää uskonnollisen erityiskielen termejä. Sanasta usko on aika monessa kohtaa tullut luottamus. Äskettäin
pohdittiin Tuomaksen kanssa, miten Isä meidän -rukous tulisi kääntää, etenkin
vanhahtavat tulkoon-tyyppiset muodot, Huttunen kertoo. – Tähän voisi lisätä
seksuaalisanaston, joka aiemmissa käännöksissä on todella vanhentunutta.
Ongelmana on se, että ajanmukaisemmat ilmaisut voitaisiin kokea sopimattomiksi
ja loukkaaviksi. Olemme kuitenkin pyrkineet tälläkin alueella löytämään luontevia
ja käytössä olevia sanoja, Tuomas sanoo.

Työn kautta Raamattu tutummaksi

Kääntäjät kokevat, että huolellisessa Raamatun lukemisessa tulee jatkuvasti
huomanneeksi uusia asioita tekstistä. – Olen opettanut yliopistossa kreikkaa noin
20 vuotta, mutta nyt luen Uuden testamentin alusta loppuun niin, että joudun
miettimään jokaisen asian. Tämä on ammatillinen haaste, mutta samalla opettavaista, Huttunen toteaa.
– On hienoa tutustua Raamattuun aiempaa perusteellisemmin ja toisaalta päästä
jättämään oma jälkensä tähän länsimaisen kulttuurin perustekstiin, Juntunen sanoo.
– Vasta raamatunkääntäjänä olen oppinut tutuistakin teksteistä aivan uusia merkityksiä. Maailmani on avartunut, Martha Kanyemba kertoo.

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

Alkuperäistä parempi? Jokainen
raamatunkääntäjä pyrkii välittämään
alkutekstin ajatukset ymmärrettävästi.
Nykyinen kirkkoraamattu toimiikin aika hyvin, ja DigiUT-käännöksestä tulee
toivottavasti vielä luettavampi.
Mutta entä jos alkuperäinen kirjoittaja
ilmaisi itsensä tietoisen hämärästi? Jos
hän käytti outoja ilmaisuja herättääkseen lukijassa kiinnostusta tai ilmais
takseen jotakin uutta ja syvällistä?
Kääntäjä tekee lukijalle karhunpalveluksen, jos suomentaa tällaisen ilmaisun liian ”ymmärrettäväksi”.
Paavalin tavaramerkki oli sanon-

ta en Khristo, ”Kristuksessa”. Se oli yhtä mystinen juutalaiselle tai kreikkalaiselle lukijalle kuin suomalaiselle. Silti
apostoli viljeli tätä ”meemiä” koko tuotannossaan, sillä elämä ”Kristuksessa”
oli jotakin aivan uutta. Yliselkeät käännösratkaisut vievät helposti mahdollisuuden sukeltaa tähän Paavalin ajatteluun.

Tulisiko kääntäjän välittää lukijalleen sama haaste, jonka Paavali heitti
omilleen? Vai pelataanko varman päälle, että edes jotakin menisi perille?
TEKSTI: LAURI THURÉN

Kirjoittaja on Pipliaseuran Uuden 		
testamentin käännöshankkeessa 		
ohjausryhmän raamattuasiantuntija ja
yksi ev.lut. kirkon edustajista. Thurén 		
toimii eksegetiikan professorina Joensuun yliopistossa.
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TEKSTI: SPS:N TOIMITUS

Piplia-sovellus ja Raamattu.fi 
 uudistavat raamatunkäyttötapoja
Raamattu on helppo kaivaa esiin bussissa, ja evankeliumin kuuntelu onnistuu
tiskikonetta täytellessä.

kautta palautetta. Uusia käännöksiä, ääniraamattuja ja taustamateriaalia päivitetään palveluun pala kerrallaan.

Pipliaseura julkaisee Helsingin Kirjames
suilla 26.10. uudistetun Raamattu.fi-verkkopalvelun ja uuden Piplia -sovelluksen.
Aiemmin Kirkkohallituksen hallinnoima
Raamattu.fi siirtyy samalla Pipliaseuran
ylläpidettäväksi ja kehitettäväksi palveluksi.

Palvelun perusosat ovat ilmaisia eivätkä edellytä sisäänkirjautumista. Näitä
ovat mm. peruskäännösten lukeminen
sekä hakutoiminnot. Lukuohjelmat sekä
osa tausta-artikkeleista ja toiminnoista edellyttävät ilmaisen käyttäjätunnuksen luomista. Kirjautunut käyttäjä voi

Lanseerauksen ensimmäisessä vaiheessa Raamattu.fi-sivusto sekä Piplia
sovellus tarjoavat käyttäjille useita raamatunkäännöksiä, lukuohjelmia sekä
tekstiä taustoittavia artikkeleita. Kirkkoraamatut, Agricolan Uusi testamentti, Uusi testamentti ja Psalmit nykysuomeksi sekä Bibel 2000 ovat raamattuvalikoiman ydin. Lisäksi tarjolla on
valikoima kansainvälisiä raamatunkäännöksiä mm. englanniksi ja venäjäksi.
Käyttöliittymä on saatavilla suomeksi ja
ruotsiksi.
Lukuohjelmat tarjoavat raamatunlukijalle säännöllistä pureskeltavaa. Myös Pipliaseuran Uuden testamentin käännöstyön osista on tarkoitus kerätä palvelun
6
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muun muassa tehdä muistiinpanoja ja
korostusmerkintöjä sekä lukea laajempaa käännösvalikoimaa.

Rippikoululaisille ja syventyjille
enemmän

Painettu rippiraamattu on Pipliaseuran
suurilevikkisin Raamattu. Suomenkielisten seurakuntien lähes jokainen rippikoululainen saa Pipliaseuran rippiraamatun. Painettu sana on edelleen leirielämässä tai sängynpielessä lyömätön
käyttöliittymä. Raamattuverkkopalve-

lu täydentää rippiraamattua taustoittamalla Raamatun nimistön, käsitteet
ja paikat sekä tuomalla ääniraamatun
kuuntelumahdollisuuden.
Maksumuurin taakse palvelussa tulevat sellaiset osat, joiden julkaiseminen
tuottaa erityisen paljon kustannuksia.
– Alkukieliset tekstit, tausta-artikkelit ja ääniraamatut ovat Pipliaseuralle
kalliita sisältöjä, mutta haluamme tuoda ne rippikoululaisten saataville. Siksi
rippiraamattuihimme tulee ensi vuonna yksilöidyt lisenssikoodit, joilla palvelun maksulliset osat aukeavat vuodeksi, kertoo seurakuntapalvelun johtaja Antti Siukonen.
Teknisenä ratkaisuna on Hollannin Pipliaseuran kehittämä raamatunjulkaisujärjestelmä, jota pipliaseurat kehittävät
yhdessä. Raamattu.fi-sivusto avautuu
verkkoselaimessa, Piplia-sovelluksen
löydät lokakuun lopulla App Storesta
ja Play Kaupasta.

TEKSTI: TUIJA NUMMINEN KUVAT: SUOMEN PIPLIASEURA

Kohti globaalia kirkkoa
Suomen Pipliaseura ja Suomen Lähetysseura toteuttavat yhdessä
Globaalia kirkkoa rakentamassa -seurakuntavaalikampanjan. Kampanjalla halutaan edistää seurakuntaelämää, joka muistaa maailman
köyhimmät, on kansainvälistä ja avointa kaikille. Seurakuntavaalien
äänestyspäivä on 18.11. Onko sinun ehdokkaasi jo allekirjoittanut
globaali kirkko -vetoomuksen?
Globaalikirkko.fi -sivustolla seurakuntavaaliehdokkaat voivat allekirjoittaa lupauksen globaalin kirkon puolesta; he lupaavat toimia niin,
että kokonaisvaltainen lähetystyö, kehitysyhteistyö ja evankeliumin
hyvän sanoman välittäminen kotimaassa ja ulkomailla ovat jatkossakin tärkeä osa seurakuntien elämää.

Vain äänestämällä vaikutat

Aktiivinen seurakuntalainen Helena Ylimaula Oulujoen seurakunnasta on yksi allekirjoittaneista. – Pipliaseuran työ on ainutlaatuista
ja arvokasta. Sillä edistetään kristillisten arvojen lisäksi ihmisten välistä tasa-arvoa ja ihmisarvoa. Ihmisten perusoikeuksiin pitäisi kuulua lukutaito. Sen ansiosta yhä useammat naiset voivat tehdä itsenäisiä valintoja eri elämän osa-alueilla, kun oppivat lukemaan ja kokevat itsensä ihmisinä arvokkaiksi.
– Äänestäminen on perusoikeus. Arvostan kirkon työtä. Mikään
muu instanssi kuin kirkko ei tee niin systemaattisesti ja ammattitaidolla työtä ihmisten hyväksi – heidän, joilla ei itsellä ole mahdollisuutta, voimaa tai kykyä vaikuttaa oman elämänsä hyvinvointiin.
Ylimaulan mielestä luottamushenkilöjärjestelmä on hyvä keino
tukea työntekijöitä ja mahdollistaa seurakunnan toimintoja.
Kaj Mönkkönen Hyvinkäältä on toiminut monissa seurakunnan
luottamustehtävissä. Hän toteaa, ettei yksittäinen seurakunta ole
erillinen yhteisö. On katsottava asiaa laajemmin.
– Kaikki kristityt ovat yhtä ja seurakuntamme, koko Suomen kirkko, on osa maailmanlaajuista seurakuntaa. Nyt kun meille on tullut
muuttajia vaikeista oloista, on entistä tärkeämpää nähdä heidät
ihmisinä ja auttaa heitä monin tavoin. Tällaista kirkkoa ja uskoa
haluan olla tukemassa. Sitoutunut työ voi tuoda kirkkoon uusia jäseniä eroajien tilalle.
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– Lähetystyö on hankalaa, jos ihmisillä ei ole Raamattua omalla kielellään. Käännöstyö auttaa luku- ja kirjoitustaidon leviämistä ja siten
syrjäytettyjen asemaa. – Pitäisi ymmärtää, että me tavalliset seurakunnan jäsenet olemme seurakunta ja kirkko. Luottamushenkilöiden
kautta seurakunta on jäsentensä näköinen ja vastaa jäsenten tarpeisiin, hän summaa.
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TEKSTI:
NIEMELÄ
KUVAT:
SUOMEN
PIPLIASEURA
TEKSTI:ERIKA
MARTTI
ASIKAINEN
JA SATU
TOUKKARI
KUVAT: MARTTI ASIKAINEN JA KATRI SAARELA

Kiinan vähemmistökansat iloitsevat
omakielisistä Raamatuista

Vuorten rinteillä
soi kiitos

8
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Minunkin toiveeni on, että elämäni saisi tuoda siunauksen muiden elämään.

Kiinan suurkaupungeissa kohoavat lukemattomat pilvenpiirtäjät. Ne juhlistavat
markkinataloudelle avautuneen maan huimaa talouskasvua. Yunnanin pilviverhon
puolestaan halkovat taivaalle nousevat
ikiaikaiset vuoret. Niiden rinteillä soivat
kiitoslaulut, vaikka elämä on taloudellisesti vaatimatonta. Tapaan kristittyjä, joiden
sydämiin kätkeytyy jotakin arvokasta.
”Jumala sanoi Abramille: Lähde maastasi, asuinsijoiltasi ja isäsi kodista siihen
maahan, jonka minä sinulle osoitan.”
1. Moos. 12:1
"Abrahamin tarina koskettaa, koska oma
elämäni muistuttaa sitä. Muutin tänne
kaukaa toisesta maakunnasta. Elämä ei
ole ollut helppoa. Silti olen saanut nähdä,
että Jumala on kanssani ja Hän siunaa –
minne ikinä kuljenkaan."
Mustan yin kirkon vanhimmiston jäsen
Astelemme mustan yin kansan kirkkoon.
Lempeäkatseinen vanha mies silmäilee
Raamattua omalla kielellään. Hän lukee
tekstin Abrahamista ja alkaa kertoa tarinaa omasta elämänhistoriastaan, kolmannen sukupolven kristittynä. Vanhemmat
ja isovanhemmat olivat eläneet kulttuurivallankumouksen paineessa. — Isoisä oli
kuollut marttyyrinä, ja isä puolestaan haudattiin, kun olin vasta 10-vuotias, mies
muistelee. Niinpä äiti kasvatti perheen

kolme lasta. Miehen elämää nähneiltä kasvoilta loistaa kiitollisuus Jumalaa kohtaan.
Usko on säilynyt tähän päivään asti ja välittynyt omille lapsillekin. Heistä yksi opiskelee teologiaa.
Suurin osa Kiinan vähemmistökansoista
elää Yunnanin maakunnassa, Kiinan etelärajalla. Pipliaseura on vuosien ajan tukenut
ja edistänyt raamatunkäännöstyötä alueen
eri vähemmistöjen parissa. Ja nyt kun tapaamme heitä, saamme vastaanottaa lämpimät kiitokset rukouksista ja tuesta. Ne
ovat kantautuneet kaukaa Pohjolasta syrjäisiin vuoristokyliin asti.

Kaukainen kansa tuo ilon

Ajaessamme mutkikasta vuorenrinnettä
auton takakonttiin pakatut Raamatut hytkyvät kuoppaisen hiekkatien tahdittamina.
Kuitenkin huomion vangitsevat maisemaa
reunustavat henkeäsalpaavat jyrkänteet ja
riisiviljelmät. Tuntien taipaleen jälkeen horisontissa alkaa pilkistää eläimiä, taloja ja
erilaisia viljelmiä.
Olemme saapuneet valkoisen yin kansan
kylään, joka sijaitsee Kiinan Yunnanissa.
Vastassa on värikkäisiin vaatteisiin pukeutunut lämminhenkinen joukkio, joka laulaa
meille tervetulotoivotuksensa. Muutaman
sadan asukkaan kyläyhteisön maisemaa
koristaa sievä kirkko. Risti kohoaa näkyvästi kylän keskelle. Syrjäinen vuoristokylä
on kauniilla paikalla, mutta elämä on köyhää ja vaatimatonta. Puutetta on monesta.
Astelemme kirkkoa kohti raamattulaatikot
käsissämme, kun kuulemme laulua haitarinsoiton säestyksellä. Kysyn tulkiltamme,
mitä siellä lauletaan. Tulkki kertoo seurakuntalaisten laulavan ilosta, jota he kokevat, kun kaukainen kansa on tullut heitä
tapaamaan. Olen liikuttunut.

Prätkällä sanaa syrjäkyliin

Monissa kylissä on suuri tarve sananopettajista. Useat seurakuntalaiset kantavat
vastuuta seurakunnan toiminnasta, mutta
samalla he odottavat vierailevia pastoreita. Heiltä kaivataan rohkaisua. Tapaamme
kiertävän pastorin. Hänen nimensä on Pan
Sheng Hua; keskimmäinen nimi tarkoittaa
selviytyjää, mutta myös pyhää, Pan kertoo
meille ja jatkaa: — Tällä hetkellä taistelen

vielä. Haluan taistella kiusauksia ja häiriöitä vastaan, jotta sydämeni pysyy vain ja ainoastaan Jumalassa. Kenties jonain päivänä
saan olla Jumalalle mieluisa, pyhä palvelija.
Pan syntyi vuonna 1974. Hän muistelee
lapsuutensa vaikeita aikoja. Hänen isoisänsä joutui luopumaan uskonsa tähden opettajan virastaan. Perheen täytyi paeta kotikylästä ja ryhtyä köyhiksi maanviljelijöiksi.
He kokoontuivat toisten uskovien kanssa
salaa – nuotion äärellä, koska sähköä ei ollut. Vaikeuksien keskellä usko kuitenkin
säilyi ja välittyi seuraaville sukupolville.
Pan ajelee moottoripyörällään pitkin
Wudingin aluetta. Hän vierailee viikossa keskimäärin kolmessa eri kylässä, jakaa
evankeliumia ja rukoilee sairaiden puolesta. Arki ei ole helppoa, koska saarnamatkat vievät kauas eroon omasta perheestä.
Pan pyytää, että muistaisimme hänen palvelutyötään, mutta myös rakasta perhettä.
”Nämä Jeesuksen sanat Raamatussa
inspiroivat minua: Ei Ihmisen Poikakaan
tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja
antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien
puolesta (Matt. 20:28). Minunkin toiveeni on, että elämäni saisi tuoda siunauksen
muiden elämään.” Pan Sheng Hua
Elämä Yunnanin vähemmistökansojen kylissä on vaatimatonta. Silti saamme osaksemme unohtumattoman vieraanvaraisuuden. Pöytä on katettu parhailla antimilla. Meillä ei ole yhteistä kieltä, mutta
lämpimän ateriayhteyden läpäisee Jumalan rakkaus. Tällaisessa tilanteessa sen
ymmärtää: olemme samaa perhettä, Kristuksessa. Sisarinani ja veljinäni ovat nämä
vuorien lomassa asuvat kaukaiset vähemmistökansat. He kaipaavat Jumalan sanaa
ja rohkaisua. Voisimmeko muistaa heitä
rukouksin?
PIPLIA
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TEKSTI: MINNA MANNERT KUVAT: SUOMEN PIPLIASEURA

Hyvää satoa lukutaitotyöstä

Clapperton Mayuni vieraili Utajärvellä
”Hyvä on kiittää Herraa, laulaa 		
ylistystä sinun nimellesi, Korkein.”
Psalmi 92:1
Malawin Pipliaseuran pääsihteeri 
Clapperton Mayuni siteerasi Raamattua Oulun hiippakunnan lähetysjuhlien
pääjuhlassa Utajärvellä. — Kiitos teille,
kun kuljette kanssamme! Teidän avullamme saamme toteuttaa suurta unelmaamme Malawissa, iloitsi Clapperton.
Juhlien teemana oli ”Reilusti” ja kantavana ajatuksena oli Jumalan runsas
siunaus ja lahjat, joista riittää jaettavaa
muillekin. Nimi viittasi myös siihen, että
Utajärvi on nimetty Suomen ensimmäiseksi Reilun kaupan kunnaksi.
Pääsihteeri Clapperton Mayuni oli yksi
juhlan päävieraista. Mayuni kertoi juhlassa Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelman ensiaskelista Malawissa. Viime
vuonna ensimmäisiltä lukutaitokursseilta valmistui yhteensä 179 naista.
10
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Näille naisille ja heidän perheilleen lukutaito on avannut lukuisia uusia mahdollisuuksia. Tärkeintä on, että lukutaito antaa ihmiselle tunteen omasta merkityksestä ja arvokkuudesta. Enää ei tarvitse
olla toisten ihmisten armoilla, vaan voi itse huolehtia omista asioistaan. Eräässä
kylässä myös kylän päällikkö oli kurssilta
valmistuneiden joukossa. Voi vain kuvitella, mikä merkitys koko kylän elämälle
on sillä, että sen johtaja saa lukutaidon.
– Pidämme usein itsestäänselvyytenä
monia niistä lahjoista, joita olemme elämässä saaneet. Jo pelkästään sen näkeminen, millaisessa paikassa aikuisopiskelu tapahtuu Malawissa, on silmiä avaava
kokemus. Joissain kylissä päälliköt antavat luokille käyttöön alakoulun luokkahuoneen pienine pulpetteineen. Toisissa
kylissä opiskelu tapahtuu taivasalla hiekalla istuen. Usein oppitunnilla on mukana kolme sukupolvea: vauva, äiti ja isoäiti, Mayuni kertoo.

Tällä hetkellä Malawissa on käynnissä 29
lukutaitoluokkaa, joilta odotetaan valmistuvaksi yli 800 naista. Opetus tapahtuu
silloin, kun maanviljelyskiireet ovat helpottaneet – ja kun Suomessa on kasvukausi kiivaimmillaan. Satoa lukutaitokursseista saadaan korjata loppusyksystä.
Clappertonin esitys herätti Utajärvellä paljon kiinnostusta. Juhlilla oli kävijöitä jäähallin täydeltä eli noin 800 henkeä.
Clappertonin vierailua olivat mahdollistamassa myös 200-vuotiaan Oulun Pipliaseuran aiempi pitkäaikainen puheenjohtaja Riku Korkeamäki ja nykyinen
puheenjohtaja Seija Helomaa.

TEKSTI: KATRI SAARELA
KUVAT: SUOMEN PIPLIASEURA

Selkoa Jeesuksesta -kirja ilmestynyt
Pipliaseura julkaisi äskettäin Pertti Rajalan kirjoittaman
Selkoa Jeesuksesta -kirjan. Teos on uniikki, sillä vastaavaa kristinuskon perusteisiin perehdyttävää kirjallisuutta selkokielellä ei ole juuri ollut saatavilla. Kirja kertoo
Jeesuksen elämästä Raamatussa kuvatulla tavalla. Rajala on kirjoittanut noin sata selkokirjaa ja saanut muun
muassa valtion tiedonjulistamispalkinnon.
Selkoa Jeesuksesta -kirja sopii erityisesti niille, jotka eivät vielä osaa suomen kieltä sujuvasti. Muutamana viime vuonna seurakuntiin saapuvien maahanmuuttajien
määrä on ollut merkittävässä kasvussa. – Monet maahanmuuttajat haluavat tietoja kristinuskosta ja ennen
muuta Jeesuksesta. Minusta on tärkeää, että uskonnollisesta kielestä ja Raamatun tapahtumista kerrotaan ymmärrettävästi, Pertti Rajala sanoo. – Selkoa Jeesuksesta kirjaan minut johdatti ennen muuta aiemmin kirjoittamani Selkoraamattu ja Selkoa Lutherista -kirjat.
Teos on syntynyt seurakunta-arjen tarpeisiin. Kirjassa
on tietoruutuja, jotka kertovat, kuinka Jeesuksen ajan

”

tapahtumat liittyvät nykyaikaan ja kristilliseen kulttuuriin. Kirjan lopussa oleva sanasto auttaa ymmärtämään
keskeisiä sanoja suomeksi ja englanniksi.
– Keskusteluissani seurakuntien työntekijöiden ja monen selkokieltä tarvitsevan kanssa minulle selvisi, että
rippikouluopetuksessa, seurakuntatyössä ja myös yksityisesti selkokieltä tarvitsevilla ihmisillä on tarvetta kirjaan, jossa ymmärrettävästi selkokielellä kerrotaan Jeesuksen elämästä ja opetuksista.
Rajala jatkaa, että kirjasta on hyötyä myös erityis- ja
yleisopetuksen oheismateriaalina. Myös selkokieltä tarvitsevien ikäihmisten ja kehitysvammaisten käyttöön kirja soveltuu hyvin. – Vaikeinta oli uskonnollinen termistö sekä se tarkkuus, jota Raamatun tekstin mukauttaminen edellyttää. Sinällään Jeesuksen elämän tapahtumat
ovat selkeitä.
Selkoa Jeesuksesta -kirja julkaistiin elokuun lopussa.
Kirjan on kuvittanut Tiina Törö.

Lukijan kommentti
Kirgisiasta lähtöisin oleva Elfia Malmberg tutustui Selkoa Jeesuksesta -kirjaan
etukäteen. Hän kommentoi, että teksti on helppolukuista lyhyiden lauseiden 		
takia. Kirjan kieli on selkeää ja hän pitää siitä, että tarinat on kerrottu yksinkertaisesti. Elfia jäi kaipaamaan tarkentavaa tietoa Israelin sijainnista ja tietoa siitä,
että juutalaisten kansa asuu Israelissa. Hän suosittelee kirjaa suomea puhuville
ulkomaalaisille ja maahanmuuttajille. Elfian mielestä kirja sopisi myös 		
uskontotunneille.
PIPLIA
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✐ ajankohtaista
✐ ajankohtaista

Löydät meidät
osastolta

7d99

Pipliaseuran osastolla tapahtuu
Helsingin Kirjamessuilla 25.–28.10.!
Julkaisemme perjantaina 26.10. klo 18 Raamattu.fi-verkkopalvelun
ja Piplia-sovelluksen. Messujen ajan kirjat -20 % alennuksella.
Tarjolla myös valikoimasta poistuvia nahkakantisia Raamattuja.
Osallistumalla arvontaan voit voittaa nahkakantisen Raamatun
nimipainatuksella (arvo n. 100 €).
Osastollamme pääset äänestämään vuoden kristillistä kirjaa. Haastattelemme myös kaikki finalistit perjantaina 26.10. klo 17. Piispa Teemu
Laajasalo julkistaa voittajan osastollamme sunnuntaina klo 12.

Pipliaseura mukana syksyn
lähetysseminaareissa
29.9.2018 lapuan hiippakunnan

lähetysseminaari: Antti Siukonen puhuu
raamattutyöstä Kiinassa.

29.9.2018 kuopion hiippakunnan

kansainvälisen työn seminaari Valamossa:
Minna Mannert puhuu Lukutaitoa naisille
Afrikassa -ohjelmasta.

4.10.2018 oulun hiippakunnan

lähetysseminaari Kokkolassa: 		
Satu Toukkari kertoo raamattutyöstä
Namibiassa.

ouluevankeliumi

Siihen aikaan antoi
keisari Augustus käskyn,
että koko valtakunnassa oli
toimitettava verollepano.
Tämä verollepano oli
ensimmäinen ja tapahtui
Quiriniuksen ollessa
Syyrian käskynhaltijana.
Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon,
kukin omaan kaupunkiinsa.
N iin myös Joosef lähti

Galileasta, Nasaretin
kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan,
Daavidin kaupunkiin
Betlehemiin, sillä hän
kuului Daavidin sukuun.
Hän lähti sinne yhdessä
kihlattunsa Marian kanssa,
joka odotti lasta.
Heidän siellä ollessaan tuli
Marian synnyttämisen aika,
ja hän synnytti pojan,
esikoisensa. Hän kapaloi
lapsen ja pani hänet seimeen,
koska heille ei ollut tilaa
majapaikassa.

Sillä seudulla oli paimenia
yöllä vartioimassa laumaansa.
Yhtäkkiä heidän edessään
seisoi Herran enkeli,
ja Herran kirkkaus
ympäröi heidät.
Pelko valtasi paimenet,
mutta enkeli sanoi heille:
“Älkää pelätkö! Minä
ilmoitan teille ilosanoman,
suuren ilon koko kansalle.
Tänään on teille Daavidin
kaupungissa syntynyt
Vapahtaja. Hän on Kristus,
Herra. Tämä on merkkinä
teille: te löydätte lapsen, joka
makaa kapaloituna seimessä.”
Ja samalla hetkellä oli

enkelin ympärillä suuri
taivaallinen sotajoukko,
joka ylisti Jumalaa sanoen:
– Jumalan on kunnia
korkeuksissa, maan
päällä rauha ihmisillä,
joita hän rakastaa.
Luukas 2:1–14

Pipliaseuran joulukortti hehkuu
lämpöä ja rakkautta
Pipliaseuran joulukortista huokuu vanhempien rakkaus vastasyntynyttä
lasta kohtaan. Joulukortti on tänäkin vuonna kuvataiteilija, kuvittaja ja
kuvataideopettaja Katri Kirkkopellon käsialaa. Hän kertoo saaneensa
inspiraatiota vanhoista käsikirjoituksista ja ornamenteista. Etupuolen
aukeavat sivut ovat pyhä ovi, jossa on runsaasti kristillistä ornamenttia.
Tuttuun tapaan kortin sivuilla on jouluevankeliumi suomeksi tai ruotsiksi.
Joulukortteja voi tilata Piplia-lehden takakannen tilauskortilla tai verkkokaupasta osoitteesta pipliakauppa.fi
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* KOLUMNI
TEKSTI: ANTTI SIUKONEN

KUVAT: SUOMEN PIPLIASEURA

Antti Siukonen on Suomen Pipliaseuran seurakuntapalvelun johtaja.

Maalattiat ja älyseinät

Istun metrossa kiinalaisen lapsen viereen. En tunne häntä,
mutta tunnistan hänen kielensä.

kohteena. Meille niin arkipäiväiset Raamatut ovat täällä odotettuja kirjoja.

Kiinankielinen puhe vie mieleni kesäkuiselle työmatkalle.
Tapasimme kiinalaisia kristittyjä niin miljoonakaupunkien
loisteessa kuin vuoristoseutujen maalattiataloissa. Lapsi
katsoo kännykkänsä. Se on iPhone, samanlainen kuin itselläni. Ehkä joku tapaamistamme suurkaupungin siirtotyöläiskristityistä on sen koonnut.

Mieleni yritti jatkuvasti etsiä tapahtumille verrokkia lapsuuteni pitäjästä, Toivakasta. Muistan parin tuhannen asukkaan
pitäjässä ulkomaisia vieraita otetun vastaan kansallispukuisen kuoron laulaessa. Muistan myös 1992 raamatunkäännöksen odotuksen ja isäni punakynän kanssa lukemassa koekäännöstä seurakunnan luottamushenkilönä. Silti en muista nähneeni mitään vastaavaa, mitä omankielisen Raamatun
saaminen näytti vuoristokansojen sydämissä läikäyttävän.
Osa heistä on odottanut monta kymmentä vuotta saadakseen lukea Raamattua omalla äidinkielellään. Ilon ja kyyneleiden sävyttämät kohtaamiset painuivat syvälle mieleen.
Kiinassa Raamattu on auttanut kokonaisia kyliä selviämään
vaikeina aikoina silloinkin, kun sen omistaminen on ollut kiellettyä. Kiinalaiskristityt tietävät, mihin toivonsa laittaa.

Me suomalaiset ja kaukaiset Kiinan kansat olemme osallisia
samoista globaaleista megatrendeistä. Maaseudulla ihmiset
miettivät jatkuvuutta, kun nuoret muuttavat kaupunkeihin
ja väestön keski-ikä nousee. Ympäristöstä ollaan huolissaan.
Älykännykän omistaa niin sikoja ruokkiva perheen äiti kuin
älyseinän äärelle viivähtävä kaupunkilaisteini. Megatrendit
luovat samankaltaisia elämäntilanteita eri puolilla maailmaa.
Mahdollisuuksia ja vaikeuksia.
Pipliaseuran Kiinan raamattutyön painopiste on Yunnanin
maakunnassa. Alueen 800 000 kristitystä noin 85 prosenttia kuuluu johonkin vähemmistökieliryhmään. Vaikeakulkuisten yhteyksien päässä olevat kylät ottivat ryhmämme vastaan perinnepukuihin pukeutuneina ja upeita lauluja laulaen.
Välillä tuntui häkellyttävältä olla niin ylitsevuotavan huomion

Helsingin metro pysähtyy asemalleni ja tiemme kiinalaisperheen kanssa erkanevat. Maailman metro jatkaa omaa raidettaan. Rukousyhteys Kiinaan kantaa, vaikka työreissu on jo
ohi. Luotan, että sana luo jatkuvasti uutta toivoa globaalien
megatrendien haasteiden keskelle ja asettaa matkalle yhteisen määränpään. Gânxiè zhŬ – Herralle kiitos.
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TEKSTI: MIKA ASPINEN
KUVA: DREASTIME

RAAMATTUMIETISKELY
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Mika Aspinen on raamattuteologian kouluttaja, joka
kirjoittaa Piplia-lehden vuoden
2018 raamattumietiskelyt.

O

lit halvaantunut, mutta onnekas: sinulla oli sitkeitä ja avuliaita ystäviä. Olit vuoteenomana, mutta ystäväsi luottivat
siihen, että Jeesus voisi parantaa. Ongelmaksi tuli väentungos: Jeesusta ei päässyt lähellekään. Niinpä neuvokkaat sänkysi kantajat menivät katolle ja purkivat sitä, että pystyivät laskemaan sinut Jeesuksen luo. (Mark. 2:1–12)
Raamatun kääntäminen merkitsee esteiden raivaamista, siltojen
rakentamista muinaisaikojen ja nykyisyyden välille. Kääntäjä ikään
kuin purkaa kattotiiliä tai erottavaa väliseinää, jotta yhteys Jeesuksen sanomaan avautuisi.
Kielimuuri voi olla yhtä erottava kuin Berliinin muuri. Raamatun
ajat sijoittuvat vuosituhansien taakse, aivan toisenlaisiin kulttuureihin. Aramean, heprean ja kreikan kaiku lisää muurin paksuutta.
Kun sana tulee äidinkieliseksi, se uppoaa paitsi päähän myös sydämeen. Jumala kuulee minua juuri sellaisena kuin olen. Minä tarvitsen kielenkääntäjiä, mutta Jumala ei: Hän on lähempänä minua
kuin minä itse, hän ymmärtää minua silloinkin, kun en itsekään ymmärrä itseäni.
Kiitos teille, te kaikki kääntäjät, jotka olette tasoittaneet polkua sanan luokse, te runoniekat, agricolat, kirjailijat, kielentaitajat.
Kiitos sinulle, evankelista Markus, kun loit kokonaan uudenlaisen
tyylilajin. Halusit kääntää 30-luvun ”galileaa” 60–70 -lukujen ”roo-
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maksi”. Halusit tehdä Sanan eläväksi. Oivalsit kirjoittaa arkikieltä,
yksinkertaista mutta vaikuttavaa. Ei usko Jeesukseen ole mikään
monimutkainen asia, eikä meidän viestinviejien pidä tehdä siitä
liian vaikeaa.
Kiitos teille, Matteus ja Luukas, kun jatkoitte käännöstyötä. Lahjoititte meille entistä täydemmän kuvan Jeesuksesta, joka opettaa,
parantaa ja tuo taivasten valtakunnan lähelle. Kerrotte Jeesuksesta, joka kääntää sanomansa vertausten kielelle – niin että se tulee
lähelle arkea ja lähelle jokaista, joka vain haluaa kuulla.
Kiitos sinulle, Johannes, aivan toisenlaisesta käännöksestä. Rohkenit maalata Jeesuksen hyvin erilaisin värein kuin muut – ja silti tunnistan maalauksesta saman Kristuksen. Aivan kuin kuulisin sinun
sanovan: sanomaa voi kääntää useammalla eri tavalla, vähän vaihtelevin painotuksin.
Listaa voisi jatkaa, mutta se ei pääty, sillä ilosanoman kääntäminen
on jatkuva prosessi. Jossakin odottaa seuraava kieliryhmä, jolle äidinkielinen Raamattu on vielä kaukainen haave. Ja lähellä odottaa
joku, että vanha tuttu, jo aikoja sitten omalle kielelle käännetty sanoma tulisi jälleen uudella tavalla eläväksi, kääntyisi – ja kääntäisi
samalla jotakin sydämessä.

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

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

Seuraa ja osallistu 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. Seija Helomaa
Kirkonniementie 6, 90900 Kiiminki
040 5793 245,
seija.helomaa@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. Risto Vallipuro,
Tikkakosken kirkko, Kirkkokatu 18,
Tikkakoski
040 545 8720, risto.vallipuro@evl.fi
KUOPION PIPLIASEURA
Siht. Terttu Möykkynen, 		
Hatsalankatu 8 B 45, 70100 Kuopio
050 302 0417, terttum47@gmail.com
KYMENLAAKSON PIPLIASEURA
Pj. Hannu Laukala
045 230 6645,
hannu.laukala@gmail.com

 tilauskortti

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










PIRKANMAAN PIPLIASEURA
Pj. Tapio Lohikko
Vilppulanpolku 14 A 4,
33720 Tampere
tapio.lohikko@gmail.com
POHJANMAAN PIPLIASEURA
Pj. Teemu Kakkuri
Käenpolku 6 A, 92130 Raahe
040 6710 685, teemu.kakkuri@evl.fi
POHJOIS-KARJALAN PIPLIASEURA
Pj. Anna Holopainen
Rantakylänkatu 2, PL 504,
80161 Joensuu 050 585 8714
SATAKUNNAN PIPLIASEURA
Pj. Aarno Niemi
Sampaanalantie 15, 26820 Rauma
040 531 4827,
satakunnan.pipliaseura@gmail.com
VARSINAIS-SUOMEN PIPLIASEURA
Pj. Esko Laine
Ylännekatu 17, 20540 Turku
050 566 2110

Hallitus

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

HENKILÖKUNTA

Alueelliset pipliaseurat

t ™

Pekka Särkiö (pj), Jorma Kaari, Helsinki (SVKN),
Minna Koistinen, Joutseno (ev.lut.), Risto Korhonen
(ev.lut.), Jaana Kymäläinen, Helsinki (ev.lut.), Timo Mäkirinta, Jyväskylä (ort.), Risto Nurmela, Parainen (ev.lut.),
Jaana Rantala, Turku, (ev.lut.), Jaakko Weuro, Helsinki
(ev.lut.), Katri Tenhunen, Helsinki (kat.).
Markku Kotila, toiminnanjohtaja 010 838 6512
Kansainvälinen työ
Richard Brewis, kansainvälisen työn johtaja 010 838 6510
Seppo Sipilä, asiantuntija, raamatunkäännöstyö 010 838 6514
Matleena Järviö, asiantuntija, kehitysyhteistyö 010 838 6515
Seurakuntapalvelu
Antti Siukonen, seurakuntapalvelun johtaja 010 838 6531
Minna Mannert, sidosryhmäpäällikkö 010 838 6518
Satu Toukkari, sidosryhmäkoordinaattori 010 838 6534
Tuija Numminen, yhteyspäällikkö, myynti 010 838 6522
Satu Peltosaari-Lahtinen, yhteyspäällikkö,
tuotemarkkinointi 010 838 6523
Viestintä ja varainhankinta
Terhi Huovari, viestintä- ja varainhankintajohtaja 010 838 6536
Erika Niemelä, varainhankinnan päällikkö 010 838 6532
Katri Saarela, viestintäsuunnittelija 010 838 6535
Anu Tuomainen, visuaalinen suunnittelija 010 838 6525
Kati Kajander, varainhankinnan assistentti 010 838 6517
Niko Huttunen, eksegetiikan asiantuntija, DigiUT-hanke
Tuomas Juntunen, kielellinen asiantuntija, DigiUT-hanke
Talous
Eeva Vuorinen, talousjohtaja 010 838 6513
Satu Rissanen, kirjanpitäjä 010 838 6516
etunimi.sukunimi@piplia.fi, katso tarkemmat yhteystiedot: piplia.fi
esite- ja ilmaismateriaali: info@piplia.fi

Tilaan Piplia-lehden ilmaiseksi (4 nroa / vuosi)
Haluan ryhtyä kuukausilahjoittajaksi. Lähetämme ohjeet 			
lahjoittamisen käynnistämiseksi.
Tilaan esitteitä raamattutyöstä (n. 6 kpl / vuosi)
Liityn kannattajajäseneksi (30 € / vuosi)
Haluan tietoa testamenttilahjoituksesta.
Tilaan sähköisen uutiskirjeen
Olen muuttanut  / osoitteessani on virhe. Täytä sekä nykyinen että uusi osoite.

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

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

Katuosoite ............................................................ Uusi osoite.....................................................................
Postinro ja –toimipaikka ...............................................................................................................................
Piplia 3/2018

Pipliaseura maksaa postimaksun

Suomen Pipliaseura ry
Tunnus 5005 291
00003 Vastauslähetys

Pip lia on lähellä jokaista

pipliakauppa.fi

■

Joulukortti 2018
Pyhä Perhe
Piplian kauniin joulukortin kuvituksen on
tehnyt kuvataiteilija Katri Kirkkopelto.
Kolmiosaisen kortin sivuilla on perinteinen jouluevankeliumi. Kortti pysyy pystyssä kuin joulualttari.
Hintaan sisältyy kirjekuori.
2 € / kpl (minimitilaus 5 kpl)

Selkoa Jeesuksesta
Kirja kertoo selkokielellä
Jeesuksen elämästä ja opetuksista sekä linkittää tapahtumia nykykulttuuriin.

Arabiankielinen Raamattu
maahanmuuttajille
Arabiankielinen koko Raamattu,
sisältäen On the Road -liiteosan.
Liitteessä kerrotaan Raamatun ja
nykyajan ihmisistä, jotka ovat
joutuneet jättämään kotinsa.
24 €

Se soveltuu erityisesti niille,
jotka eivät osaa suomen
kieltä sujuvasti.
29,70 €

voimasanoja

PIPLiA.
 tilauskortti

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

Selkoa Jeesuksesta 							27, 90 €
Arabiankielinen Raamattu 		

				 24 €

Joulukortti 2018, Pyhä perhe 2 € / kpl MINIMITILAUS 5 KORTTIA = 10 €
Julkort 2018, Heliga Familjen 2 € / kpl MINIMITILAUS 5 KORTTIA = 10 €
Nimi

Pipliaseura maksaa postimaksun.

Katuosoite

Suomen Pipliaseura ry
Tunnus 5005 291
00003 Vastauslähetys

Postinro ja –toimipaikka

Päiväys ja allekirjoitus 				
Tilauksen postikulut lisätään hintaan

Puh.
ilmoitamme tekstiviestillä paketin saapumisesta!

