
P
voimasanoja 

IPLiA.  

PIPLIA www.piplia.fi

4/2014
Suomen Pipliaseura  www.piplia.fi 

❜ Raamatunkäännöstyö avaa sanaa kiinalaisille   ■   



P
voimasanoja 

IPLiA.

2    |   PIPLIA  

Päätoimittaja  Markku Kotila  |  Vastaava toimittaja  Terhi Huovari  |    Toimitussihteeri  Hanna Asikainen   |  Graafinen suunnittelu ja kuvankäsittely  Anu Tuomainen  
Toimitus ja osoitteen muutokset Suomen Pipli a seura   |   Osoite: PL 54, Maistraatinportti 2  A , 00241 Helsinki   |  puh. 010 838 6500 
info@piplia.fi  |  Painoyhtymä, Porvoo 2014  |  ISSN-L 1236-7869   |  ISSN 1236-7869 (painettu)   |  ISSN 1799-7518 (verkkojulkaisu)
Suomen Pipliaseuran keräysluvat: 2020/2013/1766 koko maa, ei Ahvenanmaa, 1.9.13–31.8.15 (Poliisihallitus 7.6.2013). ÅLR 2014/4443, Ahvenanmaa 1.9.14-31.8.15 (Maakuntahallitus 19.5.14). 
Käytetään Pipliaseuran hankkeisiin (lukutaitotyö, asennekasvatus, ja raamatunkäännöstyö) vuosina 2013–2015.

Suomen Pipliaseura on maan vanhin 
kristillinen yhdistys (per. 1812). Sen tehtä-
vinä ovat kansainvälinen raamattutyö, 
suomalaisen Raamatun kustantaminen 
sekä Raamatun käytön edistäminen yhteis-
työssä kirkkojen kanssa.

Suomen Pipliaseuran jäsenlehti Piplia
ilmestyy neljästi vuodessa.  Lehti lähetetään jä-
senille, lahjoittajille, kirkkoherranvirastoihin ja 
seurakuntien lähetystyöstä vastaaville.
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Kun jättiläinen lähtee
liikkeelle
Vietin heinäkuussa kolme päivää Kiinan kansan-

tasavallan uskontoministerin seurassa. Hän ker-
toi edessä olevista haasteista. Maapallon jättiläises-
sä, Kiinassa on käynnissä mittava muuttoliike kau-
punkeihin. 

Maan suurimmassa kaupungissa Chongqingissa on 
miltei 30 miljoonaa asukasta, Shanghaissa 23 mil-
joonaa ja Beijingissäkin melkein 20 miljoonaa. Sa-
manaikaisesti elintasokuilu maaseudun ja kaupun-
gin välillä kasvaa kiihtyvällä vauhdilla.

Ministeri Wangin mukaan Kiinassa on noin 250 mil-
joonaa uskontoa harjoittavaa ihmistä. Valtio näkee 
järjestäytyneissä uskonnollisissa liikkeissä liittolai-
sen, joka vahvistaa yhteiskuntarauhaa ja moraalia. 

Nyt on kirkkojen etsikkoaika. Kaupunkeihin muut-
taneista on tullut juurettomia ihmisiä, jotka etsivät 
elämälleen turvaa ja tarkoitusta. Kristittyjen määrä 
ei kasva massatapahtumissa vaan aivan aivan taval-
listen ihmisten kohtaamisissa, joissa toteutuu lähim-
mäisen kuunteleminen ja huolenpito. Usein myös 
Raamattu vaihtaa omistajaa.  

Piplia toivottaa Sinulle rauhallista joulua ja 
siunusta tulevalle vuodelle!
 

pääkirjoitus  MARKKU KOTILA  

kuva: suomen pipliaseura 

LAHJOITUSTILI  DANSKE BANK                   
FI58 8000 1800 0557 83
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Raamattujakelut ja 
Suomen herätysliikkeet 

 TEKSTI: TEEMU KAKKURI 

Herätykset ilman Raamattuja
Ensimmäiset kansanherätykset puhke-
sivat Suomessa 1700-luvulla. Näissä var-
haisemmissa kansanherätyksissä Raa-
matun virkaa toimittivat katekismukset, 
jumalanpalveluksissa luettu sana, kirk-
kojen raamatulliset seinämaalaukset se-
kä maahan tuodut ja käännetyt ulkomai-
set herätyskirjat. Raamatut eivät olleet 
kansan omaisuutta, eikä vielä ollut kun-
nollista lukemisen kulttuuriakaan. Vain 

kaupunkien säätyläiset omistivat kirjo-
ja, maaseudulla lisäksi papit ja rikkaim-
mat talolliset. 

Pipliaseura ja raamattuherätys
Herätysliikkeiden aika oli 1800-luku. Nii-
den kasvuun vaikutti kaksi Pipliaseuran 
alkuvaiheisiin liittynyttä tekijää, nimit-
täin Raamattujen yleistyminen ja herä-
tysten kanavoituminen osaksi kirkollis-
ta kulttuuria. 

Pipliaseuran vallankumouksellinen edis-
tysaskel oli Raamattujen saatavuuden pa-
raneminen huokeiden hintojen ja suurten 
painosmäärien avulla. Vaikka ensimmäi-
set Uuden testamentin painokset olivat 
vielä pieniä maan väkilukuun nähden, pa-
rani pyhän sanan saatavuus ratkaisevas-
ti. Raamatusta tuli aiempaan verrattuna 
ikään kuin uusi tuote. Se ei enää ollut vain 
kookas arvoesine vaan nyt myös käteen 
sopiva käyttökirja.

Jo ensimmäisillä painoksilla   
 oli merkityksensä herätysliik-  
   keiden kasvuun. Ainakin aluksi
     lienee käynyt niin, että Raamatut 
      synnyttivät herätystä, eikä niin,  
      että herännäisyys tilasi   
        Raamattuja.
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Jo ensimmäisillä Pipliaseuran painoksilla 
oli merkityksensä herätysliikkeiden kas-
vuun. Hyvin kuvaava esimerkki on kir-
jojen saama suuri kysyntä Kalajokilaak-
sossa. Ensimmäistä Pipliaseuran uutta 
kokoraamattua tilattiin Kalajoen rovasti-
kuntaan yhtä paljon kuin silloisiin Oulun 
ja Vaasan lääneihin yhteensä. Myös seu-
raavista painoksista varattiin Kalajoki-
laaksoon muita seutuja suuremmat erät. 
Tämä tapahtui jo ennen Jonas Laguk-
sen ja N. G. Malmbergin suuria herätyk-
siä seudulla. Ainakin aluksi lienee käynyt 
niin, että Raamatut synnyttivät herätys-
tä, eikä niin, että herännäisyys tilasi Raa-
mattuja. Kuopion läänissä samanlainen 
merkitys oli Pietari Väänäsen ja Kuopi-
on Pipliaseuran levitystyöllä.

Piispan ja keisarin suojissa
Toinen kauaskantoinen ratkaisu syntyi 
Turun piispantalossa syksyllä 1811. Piispa 
Jakob Tengström omaksui skotlantilai-
sen presbyteeripapin John Patersonin 
välittämän kansainvälisen pipliaseurali-
ikkeen osaksi kirkollista uudistusohjel-
maansa. Hän myös tasoitti sille tietä val-
tiovallan suojelukseen. Toisinkin olisi 
voinut käydä. Seura kuitenkin syntyi Suo-
messa korkeimman mahdollisen valtiol-
lisen ja kirkollisen vallan suojissa. Raa-
mattujen painatusta ja levitystä edistivät 
kenraalikuvernöörin johdolla läänien vir-
kamiehet ja tsaarin upseerit. Raamatun 
lukemisen nähtiin edistävän kansalaishy-
veitä ja nostavan kansan sivistystasoa ja 
ohjaavaan rehellisyyteen, ahkeruuteen 
ja työteliäisyyteen.

Vuonna 2012 ilmestynyt Gustav 
Björkstrandin kirjoittama Tengströmin 
elämäkerta on johtanut pohtimaan tur-
kulaispiispan merkitystä herätysliikkei-
den suotuisalle kasvuvaiheelle. Keisa-
ri Aleksanteri I:n ja Jacob Tengströmin 
kaudella saivat maassa puhjenneet he-
rätykset levitä sangen suotuisissa olois-
sa. Uskontopolitiikka oli autonomian ajan 
alussa varsin vapaamielistä.
Samalla ohjautui englantilaisessa evan-
kelikalismissa syntynyt raamattuliike kir-
kolliseksi. Tämä vaikutti osaltaan siihen, 
että myös herätysliikkeet saivat kotipaik-
kaoikeuden luterilaisessa kirkossa. Ten-
gströmin ansioksi voi lukea sen, että he-
rätysliikkeet asettuivat taloksi kirkkoon. 

Se on edelleenkin poikkeuksellista eu-
rooppalaisesta näkökulmasta. Erilaisten 
intressien yhdistäminen johti siihen, et-
tä Suomesta tuli sadan vuoden aikana 
Euroopan raamattuvyöhyke. Pipliaseu-
ran ja Suomen Evankelisen Seuran joh-
taminen arkkipiispan istuimelta vaikut-
ti kauaskantoisesti herätysten kirkolli-
suuteen.

Suuret ilmaisjakelut
Pipliaseuran alkuvuosien lisäksi myös 
1840–1850-luku on merkityksellistä ai-
kaa. Maassamme pantiin toimeen suuret 
Uusien testamenttien ilmaisjakelut. Nii-
den taustalla oli Britannian ja Ulkomai-
den Pipliaseuran toimeksianto, jota Suo-
men kirkko tuki ja amerikkalaiset seurat 
rahoittivat. Jakelujen pohjaksi järjestet-
tiin suuri markkinatutkimus, jossa arvioi-
tiin hiippakunnittain Raamattujen ja Uu-
sien testamenttien tarve sekä kansan ta-
loudelliset mahdollisuudet hankkia niitä. 

Muutamassa vuodessa täytettiin maa 
kymmenillä tuhansilla brittien lahjoitta-
milla Uusilla testamenteilla. Tengström 
oli vaihtunut arkkipiispa E. G. Melarti-
niin, joka tuki kiertokirjein raamattujake-
luja. Edes Suomen ja Englannin joutumi-
nen Krimin sodassa eri puolille ei estänyt 
arvokkaan hankkeen loppuun saattamis-
ta. Pietarissa sijainnut Britannian seuran 
toimisto muisti suomalaisia avustuksilla 
myös nälkävuosina 1860-luvulla.

Suuret raamattujakelut vaikuttivat herä-
tysliikkeiden toisen nousukauden taus-
talla. Tähän kuului maallikkosaarnaajains-
tituution syntyminen. Sekä saarnaajille 
että kuulijoille riitti Uusia testamentteja. 
Niitä oli myyty alennuksella sekä jaettu 

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

ilmaiseksi. Nyt niitä myös luettiin, opit-
tiin ja raamatullisesta opista kiisteltiin.  

Aikakauden tunnetuimmista maallik-
kosaarnaajista osa kohosi valtiopäivä-
edustajiksi. Kirkolliskokousedustajina 
he osoittivat herätysliikkeiden aiem-
paa selvempää vastuunkantamista kir-
kon hallinnossa. Monet olivat myös hy-
viä esimerkkejä siitä, miten toiminnasta 
maallikkosaarnaajana seurasi maakun-
nallista tunnettuutta, joka kantoi edus-
kuntaan asti.

Kuvassa vasemmalla ensimmäinen Suomen 
Pipliaseuran kustantama Raamattu vuodel-
ta 1817. Yllä Raamattu vuodelta 1852.
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Syntymästään liikuntavammainen Xiao Ping sai kokea, että vaikka ihmiset syrjivät, Jumala ei halveksi. Nykyään 
Xiao Ping on seurakunnassaan suosittu ja valovoimainen ystävä, jonka luo muut hakeutuvat saamaan rohkaisua.

Syyskuun lopulla sain käydä Kiinan kirkon vieraana Suomen Piplia-
seuran opintomatkalla. Kiinan hallinto on toteuttanut viimeisen kol-
men vuosikymmenen aikana laajoja talousuudistuksia, joiden seu-
rauksena Kiina on muuttunut köyhästä maatalousmaasta teollistu-
neeksi kasvutaloudeksi. Iso muutos näkyy tämän päivän Kiinassa 
kaupungistumisena ja kaupunkien uudistumisena. Maata rakenne-
taan yhä edelleen valtavalla voimalla. 

Muutoksen myötä tapahtuu paljon. Uudistuspolitiikan seuraukse-
na myös kristittyjen asema on parantunut ratkaisevasti. Seurakun-
nat ovat saaneet tiloja ja taloudellisia resursseja. Työntekijöitä voi-
daan kouluttaa ja Raamattuja painaa. Hallituksen mukaan maassa on 
jo noin 40 miljoonaa kristittyä. Joissakin epävirallisissa arvioissa on 

Miljardimaa ja ihmisen 
kokoinen kirkko
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puhuttu jopa 100 miljoonasta kristitystä. Kirkko on kasva-
nut sekä maaseudulla että sieltä kaupunkeihin muuttanei-
den parissa. Jumalanpalveluselämän ohella kirkko tekee 
sosiaalityötä, ylläpitää terveydenhuoltoa ja järjestää kou-
lutusta.  

Tapasimme eteläisen Yunnanin maakunnan pääkaupungis-
sa Kunmingissa pyörätuolilla liikkuvan naisen nimeltä Xiao 
Ping. Hän oli lopettanut koulunkäynnin nuorena, koska hän 
ei kyennyt kävelemään kouluun. Muutettuaan kymmenen 
vuotta sitten Kunmingiin  Xiao  tutustui ensi kertaa kris-
tinuskoon. Kokemus oli käänteentekevä. Uskon perusteel-
la hän ymmärsi, että hänen elämänsä on tärkeää. Raama-
tun sana alkoi puhua. Ihmisten halveksuntaa kokenut nuori 
nainen tajusi, että Jumala ei halveksi. Hän kertoi, miten sai 
Jumalan sanasta toivoa. Hän sai voimaa elämän vaikeuk-
sien keskelle. Kirkon koulussa Xiao oppi lukemaan ja kir-
joittamaan. Hänelle avautui myös paikka työelämässä. Kuu-
lin Xiao Pingin tarinan innostaneen useita hänen seurakun-
nassaan. Jäin miettimään, miten Kiinan mittasuhteissakin 
juuri kirkko auttaa huomaamaan ihmisen kokoiset asiat.

Moni tapaamistamme seurakuntien johtajista totesi, miten 
kirkon on vaikea pysyä talouskehityksen perässä. Menes-
tyneiden kaupunkilaisten tavoittaminen ei ole kirkon omin-
ta aluetta. Kirkko on suhteellisen pieni ja sen toiminnalliset 
rakenteet ovat heikkoja. Koulutetusta työvoimasta on suuri 
pula. Kasvava kirkko tarvitsee tukea.

Samalla johtajat korostivat, miten kristittyjen läsnäolo vai-
kuttaa myönteisesti yhteisön ja koko yhteiskunnan kehi-
tykseen. Kirkko toimii osaltaan Kiinan 80 miljoonan vam-
maisen aseman parantamiseksi. Yhtyneet Raamattuseurat 
tuottavat pistekirjoituksella kirjoitettuja Raamattuja. Maa-
seutualueilla koulutustaso on alhainen. Kirkko tarjoaa työ-
ikäisille ja vanhemmille ikäryhmille mahdollisuuden lukutai-

don hankkimiseen. Pipliaseurojen tukema raamatunkään-
nöstyö vähemmistökielten parissa avaa puolestaan luku-
taidon myös heille, jotka eivät osaa valtakieltä. Matkan ai-
kana näimme näin kirkon, joka on ison yhteiskunnallisen 
muutoksen keskellä siellä, missä elämä on haurasta ja ar-
kaa.

Sami Uusi-Rauva osallistui Pipliaseuran Kiinan opintomatkalle 
syyskuussa. Tampereen Tuomiokirkkoseurakunnan pastori toi-
mii myös Suomen Pipliaseuran hallituksen jäsenenä ja Pirkan-
maan Pipliaseuran puheenjohtajana.

 TEKSTI: SAMI UUSI-RAUVA KUVAT: TERHI HUOVARI
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TeksTi: Terhi huovari

TEKSTI JA KUVAT: TERHI HUOVARI

Meillä ei ole yhteistä kieltä, mutta iloi-
set hymyt saattelevat ryhmämme sisään. 
Takanamme kuuluu vielä heleä, voimakas 
laulu, jolla Gan Yi -heimon naiset ottavat 
meitä vastaan ulkona muodostamallaan 
kujalla. Lämmin vieraanvaraisuus on käsin 
kosketeltavaa. Kiinalaiseen tapaan saam-
me käteemme heti kupin teetä. Ihmiset 
ovat pukeutuneet värikkäisiin juhla-asui-
hin, joiden liikkeistä kiirii ilmoille kevyttä 
helinää, kuin pienillä keijuilla. Mutta em-
me ole sadussa. Matalat penkit täyttyvät 
vuoriston ankarissa oloissa elävistä kylä-
läisistä. Itse kirkko on pieni ja vaatimaton. 

Jumalanpalveluksessa kyläläisten laulu 
jatkuu, tällä kertaa ganyinkielisestä virsi-
kirjasta. Se on ensimmäinen kirja, joka on 
kirjoitettu heidän omalla kielellään. Kään-
nös on peräisin kulttuurivallankumousta 
edeltävältä ajalta ja jäi sittemmin ainoaksi 
tekstiksi gan yin vähemmistökielellä. Nyt 
tervehdysten, laulujen ja puheiden lomas-
sa tilan täyttää myös vahvaääninen, ryt-
mikäs raamatunluenta. Lukeminen onnis-
tuu koekäytössä olevilta raamatunlehdiltä. 
Valmista ei vielä ole, mutta meille kerro-
taan iloisia uutisia: Vanhan testamentin on 
määrä valmistua vuoden 2015 alkupuolel-

la! Käännöstyötä on tehty kuutisen vuotta 
– ja odotettu sitäkin enemmän: vuosikym-
meniä, ellei pidempään.

Käännöstyö vaatii aikaa
Pastori, kielenkääntäjä Fu Lian Xing on 
myös paikalla. Hän vastaa eteläisessä Kii-
nassa sijaitsevan Yunnanin maakunnan 
gan yinkielisistä raamatunkäännöshank-
keista. — Meitä on kuusi kääntäjää, ja me 
puhumme kaikki äidinkielenämme gan yin 
kieltä, hän kertoo. — Olen itse ollut kristit-
ty 1970-luvulta lähtien. Tämä tuli kodinpe-
rintönä: isoäitini kääntyi kristityksi 1976 ja 

Käännöstyö on pitkäjänteistä ja aikaa vievää, 
toteaa pastori, kielenkääntäjä Fu Lian Xing.

Raamattu avaa sanan
yksittäisille kiinalaisille
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molemmat vanhemmat 1977. Olen kiitollinen siitä, et-
tä seurakuntani valitsi minut pappiskoulutukseen. Ha-
luan välittää Jumalan siunausta ja rakkautta ihmisille.

— Olemme saaneet alulle myös Uuden testamentin 
kääntämisen. Työ on pitkäjänteistä ja aikaa vievää. Vä-
lillä kielestämme ei löydy sopivaa sanaa kuvaamaan 
asiaa — tai sitten eri kylissä on käytössä hieman eri 
ilmauksia. Joudumme neuvottelemaan muodoista ja 
merkityksistä ja päättämään, mitä viralliseen kään-
nökseen päätyy. Meillä on myös säännöllisiä kokouk-
sia Yhtyneiden Raamattuseurojen (UBS) käännös-
konsulttien kanssa. Käännökset käyvät läpi monet 
laaduntarkistukset ja koekäytön ennen kuin ovat val-
miina julkaistaviksi. — Ganyinkielinen Uusi testamentti 
meillä on kädessä luultavasti vuonna 2019. Käännöspro-
jektien aikana kielemme saa myös kirjakielen!

Paikalliset mikaelagricolat
Vierailumme Gan Yi -heimon kylässä jää unohtumat-

tomasti mieleen. Ei pelkästään sen itsellemme näyttäytyneen eksoot-
tisuuden takia—vaan myös siksi, että saamme paikan päällä kuulla ole-
vamme ensimmäiset ulkomaiset vieraat, jotka kylässä ovat ikinä käyneet. 
— Ihanko totta, miten tällainen on oikeastaan edes mahdollista? Toki 
teimme matkaa pienillä tila-autoilla pitkin kuraisia, kuoppaisia ja yhä ka-
penevia teitä usean tunnin verran. Loppuosuus korkealla vuoristossa täy-
tyi kävellä kinttupolkua pitkin. Mutta silti. Samalla tilanne kääntyy haus-
kaksi, kun kyläläiset kiirehtivät kuvaamaan meitä kännykkäkameroillaan.

Suomalaisesta vierailijasta tämä tuntuu jännältä ja vähän hämmentäväl-
tä aikamatkalta. Ollaan tässä päivässä, muttei ihan kuitenkaan. Ja koska 
puheena ovat käännökset, tulee mieleen myös oma Mikael Agricolam-
me, joka Uutta testamenttia kääntäessään tuli luoneeksi suomen kirja-
kielen. Tämä 1500-luvulla.  Nyt työssä ovat mukana tietokoneet, internet, 
testatut menetelmät ja yhteistyöverkostot. Mutta yhtä kaikki: samankal-
taista työtä tehdään edelleen. 

Vielä on työtä jäljellä
— Olemme kiitollisia kaikille työmme tukijoille, pastori Fu Lian Xing sa-
noo. Raamatunkääntäminen on parasta lähetystyötä. Hän jatkaa: — Raa-
mattu puhuu yksittäisille ihmisille, heidän omalla kielellään. Samalla oma 
kieli pitää yllä omaa kulttuuriamme. Mutta kun Gan Yi -heimo saa oman 
kirjakielen ja Raamattunsa, on täällä Yunnanissa vielä monta muuta hei-
moa jäljellä, hän lisää.

Gay Yi -heimo on tosiaan vain yksi Yunnanin maakunnan 25 vähemmistö-
kansasta. Yhtyneillä Raamattuseuroilla on alueella seitsemän paikallista 
raamatunkäännöshanketta, joista neljä on valmistunut tai valmistumassa. 

Yunnanin kristityistä 80 % kuuluu vähemmistöihin, joista useimmilla ei 
ole Raamattua omalla kielellään. Myös koulutettujen pappien ja mui-
den työntekijöiden vähäisyys haastaa Kiinan kirkkoa. Samalla kristitty-
jen määrä jatkaa kasvuaan. 

Tavallisten kristittyjen rooli kristillisen sanoman levittämisessä on ensi-
arvoisen tärkeä. Heidän kauttaan kristinusko saa kiinalaisen asun. Kas-
vun taustalla on erityisesti kristittyjen halu pitää huolta heikommista ja 
tulkita Raamattua omassa elämäntilanteessaan.

Suomen ev.lut. kirkolla on  
ollut vuodesta 2000 lähtien  
yhteistyösopimus Kiinan kirkon  
kanssa. Suomen Pipliaseura teki 
syyskuussa 2014 opintomatkan 
Kiinaan, jonka aikana tutustut-
tiin erityisesti Yunnanin alueen 
vähemmistökansoihin sekä teo-
logiseen opetukseen ja raamat-
tutyöhön: raamatunkääntämi-
seen, painatukseen ja jakeluun. 
Matkalle osallistui kymmenkun-
ta seurakuntien työntekijää eri 
puolilta Suomea.  
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Kiinan 1,4 miljardin väestöstä kristittyjä on 2—3 prosenttia. Vi-
rallisten lähteiden mukaan protestantteja on 30 miljoonaa ja 
katolilaisia lähes 10 miljoonaa. Kristittyjen kohtaamisista vä-
littyy aitous, lämpö ja omistautuminen; ihmiset elävät kristin-
uskoa todeksi arjessaan. 

Länsimaissa luemme Kiinan talouden ja teollisuuden kas-
vusta, mutta uskontojen merkitys jää vähemmälle. Tosiasias-
sa uskontojen rooli Kiinassa kasvaa koko ajan, myös erityises-
ti kristittyjen määrä.

Kouluopetus Kiinassa tapahtuu mandariinikiinaksi. Maas-
sa on kuitenkin virallisesti 55 kansallisuutta ja yli 200 kieltä, 
ja raamatunkäännös on usein ensimmäinen kirjallinen teos 
omalla kielellä. Samalla työn tuloksena syntyy usein vähem-
mistön kirjakieli. 

Kiinan avauduttua 1979 on maassa levitetty yli 60 miljoonaa 
Raamattua Yhtyneiden Raamattuseurojen tuella. Suomen 
Pipliaseura on Yhtyneiden Raamattuseurojen jäsen. — Piplia-
seurojen tuki tekee mahdolliseksi Kiinan kirkkojen raamattu-
työn ja kirkon kasvun, totesi Kiinan uskontoministeri Wang 
Zuoan vieraillessaan viime kesänä Suomessa.

Maassa toimii myös rekisteröitymättömiä kristillisiä yhteisö-
jä, joiden määrää on lähes mahdotonta arvioida. Joidenkin 

arvioiden mukaan kristittyjä olisi kaikkiaan 50—60 miljoonaa 
ellei jopa 100 miljoonaa. Näillä yhteisöillä ei ole valtion viral-
lista tunnustusta, koska ne eivät täytä kaikkia valtion asetta-
mia kriteerejä.

Kiinan kansantasavalta hyväksyy yhteiskuntarauhaa ja har-
moniaa ylläpitävän uskonnollisen toiminnan. Uskonnollinen 
yhteisö, joka tukee maan yhtenäisyyttä sekä sitoutuu perus-
tuslakiin ja muuhun lainsäädäntöön, saa toimia vapaasti. Val-
tion uskontovirasto valvoo uskontoa koskevien säädösten 
noudattamista. 

Kiinan protestanttinen kirkko muotoutuu käytännössä Kol-
men itsen liikkeestä (Three Self Patriotic Movement, TSPM) 
ja Kiinan Kristillisestä Neuvostosta (China Christian Council, 
CCC). TSPM:n toiminnan perustana on, että kirkolla on oma 
hallinto, se on taloudellisesti riippumaton ja että se julistaa 
itse evankeliumia. CCC on hallinnollinen elin, joka palvelee 
paikallisseurakuntia ja koordinoi teologista koulutusta, maal-
likkokoulutusta ja raamattutyötä. TSPM hoitaa kirkon yhte-
yksiä viranomaisiin, joskin TSPM:n ja CCC:n työnjako on pai-
koin teoreettinen.

Virallisesti tunnustettuja uskontoja Kiinassa ovat buddhalai-
suus, taolaisuus, protestanttisuus, katolisuus ja islam.

KRISTITYT KIINASSA

" Ihmiset elävät kristinuskoa  
   todeksi arjessaan.



Maailmassa on yli 7 100 kieltä, 
mutta vain

551 Raamattua

1 295 Uutta testa-
menttia

844 Raamatunosaa

4 455 kieltä, jolle ei 
ole käännetty 

mitään
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Yhtyneiden Raamattuseurojen sata Raamattua tuhannessa 
päivässä -hanke on edistynyt hyvin hankkeen toisena vuon-
na 2014. 

Lokakuun loppuun mennessä 100/1000-hankkeessa oli val-
mistunut yhteensä 67 raamatunkäännöstä, joista 19 oli jo jul-
kaistu. Jäljellä olevien 33 käännöksen kanssa tehdään vie-
lä töitä.

Ennusteen mukaan hankkeen päättyessä vuoden 2015 lo-
pussa on 93 sadasta hankkeeseen osallistuneesta käännök-
sestä saatettu loppuun, ja vain seitsemän käännöksen odo-
tetaan jäävän tarkistusten vuoksi myöhemmin julkaistaviksi. 
Projektin viimeinenkin käännös, joka on sijaintinsa arka-
luontoisuuden vuoksi nimetty vain tunnisteella Projekti C,  
julkaistaan viimeistään vuonna 2018.

Yhtyneiden Raamattuseurojen käännösohjelma pyrkii pal-
velemaan mahdollisimman kattavasti. Tavoitteena ei ole en-

100/1000 edistyy suunnitellusti 

TeksTi: hanna asikainen Grafiikka: uBs

sisijaisesti mahdollisimman monta kieltä, vaan mahdollisim-
man monta lukijaa tai kuulijaa käännöksille. Työtä tehdään 
yhteistyössä eri kirkkojen kanssa ja käännöstyötä ohjaavat ja 
valvovat asiantuntevat käännöskonsultit. 

Käännöstyössä otetaan huomioon työn koko kaari. Käännös-
hankkeiden kokonaisuus lähtee aina tarvekartoituksesta ja 
ulottuu Raamatun käytön edistämiseen ja lukutaitotyöhön.

Tänä vuonna mm. Malawin Yao-kansa on saanut käsiinsä en-
simmäisen oman raamatunkäännöksensä. Käännöksen julkai-
semista juhlittiin lokakuun lopussa.

100/1000-hankkeeseen lasketaan vain kokonaiset raamatun-
käännökset. Niiden lisäksi ympäri maailmaa on julkaistu Raa-
matun osia. Yksin tänä syksynä Uuden testamentin saivat it-
selleen mm. lomwet Malawissa ja suomensukuiset vuorimarit 
Mari-Elin tasavallassa Venäjällä.

Toukokuun 2014 tieto

Yhtyneet Raamattuseurat 
työskentelevät päättääkseen 
100 uutta raamatunkäännöstä 

Tilanne lokakuussa 2014

Tämä tuo Raamatun yli 500 miljoonalle 
ihmiselle vuoden 2015 loppuun mennessä. 

48
33

19

33 käännöstä

48 painossa tai 
menossa painoon

19 julkaistu 
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Pipliapäivä kiertää seurakunnissa
Onko sinulla mielessä kysyttävää Raamatuista, uusista sovelluksista tai viimeisimmistä materiaaleista? 
Haluatko kertoa uusista ideoista, tarpeista ja yhteistyömahdollisuuksista? Tule tapaamaan meitä Piplia-
päivänä. Etsitään vastauksia yhdessä. 
Tarjolla on materiaalien yksilöllistä käyttökoulutusta. Esillä ovat myös kaikki Raamatut ja muut tuotteet 
niin omaan työhön kuin vapaa-aikaankin tai vaikkapa lahjaksi. Myyntinäyttelyssä on mukana laaja valikoi-
ma myös muiden kristillisten kustantajien tuotteita.

Käsinä ja jalkoina lntian Keralassa
vuositeemamateriaali 2015 

Alkuvuoden ja kevään Pipliapäivät 
mm. näissä seurakunnissa:

Värikäs, meluisa, kaoottinen, kiinnostava, harras… Intiaa kuvaavien adjektiivien luette-
loa voisi jatkaa pitkään, mutta täsmällistä määritelmää Intiasta ei kukaan pysty kertomaan 
— ei edes intialainen itse.

Vuoden 2015 Intia-aiheinen teemamateriaali valmistuu tammikuussa. Se avaa näkökulmia 
raamattutyöhön erityisesti Keralan osavaltiossa maan eteläosassa. Materiaali soveltuu   
aikuistyön lisäksi myös nuorisotyön ja kansainvälisyyskasvatuksen sekä koulujen  
uskonnonopetuksen käyttöön.

Teemamateriaalin sisältö:
-  Ohjaajan opas, jossa asiatietoa ja kertomuksia työskentelyn pohjaksi
-  Oppaan mukana muistitikulla lyhytvideoita ja PowerPoint-esitys
-  Piplia-lehden Intia-aiheinen numero 1/2015. Ilmestyy helmikuussa.

Materiaalit julkaistaan tammikuussa 2015 Pipliaseuran nettisivulla.
Teemavihko ja muistitikku lähetetään helmikuussa seurakuntien lähetystyölle.  
Materiaali on tilattavissa maksutta puh. 010 838 6500 tai nettisivuilta: www.piplia.fi. 
Toimituskulut 10 €.

Vuositeemamateriaaliin voi tutustua syvemmin maksuttomissa koulutuksissa

pe 30.1.2015  klo 9–13  Helsinki, hotelli Pasilan koulutustila
ke 4.3.2015  klo 9.30–14.30  Tampere, Näsin seurakuntatalo
ke 11.3.2015  klo 9.00–13.00  Lahti, Veteraani-sali, Kirkkokatu 5

Ilmoittautumiset sekä lisätietoja materiaalista ja koulutuksista www.piplia.fi tai sidosryhmä-
koordinaattori Satu Toukkari, satu.toukkari@piplia.fi, puh. 010 838 6534  

Seurakuntanne tiedottajat ilmoittavat tarkemmat tiedot ja ajankohdat, joista kerromme myös www.piplia.fi

Pipliaseura mukana myös:  ■  13.1.–15.1. Kirkon kasvatuksen päivät   ■  13.–14.2. Jumalanpalveluspäivät

 � Espoonlahti
 � Lahti
 � Mikkeli
 � Nokia
 � Rauma
 � Raisio
 � Tampere

 



ajankohtaista

 ✐

P
voimasanoja 

IPLiA.  
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Merkitse kalenteriin!

Kaikilla kiælillä
 Raamattutapahtuma 16.—17.5.2015 Tampere

Pipliaseuran kevään 2015 Raamattutapahtumaa vietetään Tampereella 16.–17. touko-
kuuta. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Tampereen seurakuntien kanssa. Yhteistä 
ohjelmaa on luvassa myös Yhden hinnalla -nuorisotapahtuman kanssa.

Suomen Pipliaseuran vuosikokous järjestetään Raamattutapahtuman yhteydessä  
lauantaina 16.5.2015.

Seuraa piplia.fi:tä, lisätietoa tulossa!!
Pipliaseuran uusi verkkokauppa on julkaistu. Käy 
tutustumassa mukavakäyttöiseen kauppaan osoit-
teessa www.pipliakauppa.fi. Katso tarjoukset ja 
joululahjavinkit!

Toukokuun Raamattutapahtumaa vietetään Tampereella 

Pipliakauppa uudistunut

Pipliakaupasta löydät Suomen laajimman valikoiman 
Raamattuja. Samalla tuotevalikoima on kasvanut entises-
tään. Tarjolla on 12 uutta Raamattua. Uusien vihki-, rip-
pi- ja kouluraamattujen lisäksi myyntiin on tullut kauniita 
matka- ja lahjaraamatuiksi sopivia Raamattuja. 

Myynnissä ovat luonnollisesti myös virsikirjat, lastenkir-
jat, digituotteet, vieraskieliset Raamatut — ja näin jou-
lun alla korut ja muut lahjatuotteet. Juhlavan nimipaina-
tuksen tilaaminen nahkakantiseen Raamattuun onnistuu 
helposti. 

Huomaa myös Pipliakaupan yläkulmasta avautuva osio 
Tuoteinfo. Siellä on tietoa tuoteominaisuuksista ja käyt-
tämistämme termeistä. Käsin valmistettavan nahkakanti-
sen Raamatun tekovaiheet on näytetty kuva kuvalta.

Seurakunnille avautuu marraskuussa oma osionsa, 
jota kautta tuotteita on ostettavissa sopimushinnoin. 
Tunnukset seurakunnille lähetetään erikseen. 
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Ensi näkemältä

TEKSTI: LIISA SEPPÄNEN

”Iloitse, tytär Siion! Riemuitse, tytär Jerusalem!                  

Katso, kuninkaasi tulee.”  Sak. 9:9

Pikku pianisti tai viulisti saa toisinaan tehtäväkseen soit-
taa prima vista, ”ensi näkemältä”. Hän soittaa suoraan 
nuotista kappaleen, jota ei ole nähnyt tai kuullut aiem-

min. Opettaja ei auta nuottien tulkinnassa.

Voiko adventin sanomaa lukea prima vista? Raamatun kappa-
leet ovat kovasti tuttuja, tuhannesti tulkittuja. Profetia ”Katso, 
kuninkaasi tulee” alkaa soida juhlallisesti ja riemukkaasti kuin 
Hoosianna, koska niin se on aina esitetty. Muuttuuko mikään, 
jos tutkin tekstiä tuorein silmin, kuin ensi näkemältä?

”Katso, kuninkaasi tulee.” Torvet törähtävät, rummut pärisevät. 
Voi ei, sieltä se tulee ja kyykyttää meitä. Kyllä kuninkaiden ta-
vat tunnetaan. Miksi ihmeessä pitäisi iloita?  

Kuningas-sanalla on kylmä kaiku. Jumalaa voin puhutella Isäk-
si. Jeesusta kutsun Veljeksi, Vapauttajaksi. Pyhä Henki on kuin 
tuuli. Mutta ”rakas Kuningas” ei sovi suuhuni, ei sydämeeni.    

Sotaisa fanfaari vaikenee äkkiä, ja hiljainen huilu alkaa soida: 
”Hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla -- Hän julistaa kansoille 
rauhaa.” Ja tämä on vasta alkusoittoa sille, mikä puhkeaa täy-
teen voimaansa Uudessa testamentissa. Siellä soi laulu toisen-
laisesta kuninkaasta. 

Kuninkaat asuvat prameissa linnoissaan. Autiomaan hiekkatiel-
tä kuuluu kodittoman kuninkaan matkalaulu: ”Ketuilla on luo-

lansa ja taivaan linnuilla pesänsä, mutta Ihmisen pojalla ei ole, 
mihin päänsä kallistaisi.” (Luuk. 9:58)

Kuninkaat verottavat kansaa säälimättä ja vievät nuoret mie-
het sotiin kuolemaan. Jeesus ei ota vaan antaa: ”Minä olen tul-
lut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän.” (Joh. 10:10) Hän ei 
kokoa sotajoukkoja vaan lähtee itse taisteluun omiensa puo-
lesta. ”Itse, omassa ruumiissaan, hän kantoi meidän syntim-
me ristinpuulle.” (1. Piet. 2:24)  

Kuninkaat himoitsevat valtaa, turmeltuvat. Kenosis-hymni ylis-
tää Jeesusta: ”Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltai-
seksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa.” (Fil. 2:7) 

Kuninkaita pitää pokkuroida, jos tahtoo menestyä. Jeesuk-
sen rakkauslaulu kääntää katseen toisaalle: ”Kaiken, minkä 
te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen 
te olette tehneet minulle.” (Matt. 25:40)

Voi Jeesukseni, kuninkaani, tule luokseni – kiitos, että tulet! 

Oi tähtien Kuningas!
Olkoonpa taloni hämärä tai loistava,
lukossa älköön olko keneltäkään,
jottei Kristus sulje taloaan minulta.
(Vanha iiriläinen rukous)



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

OULUN PIPLIASEURA
Välikyläntie 92, 90940 Jääli
siht. Merja Pyykkönen
044 345 7551
merja.pyykkonen(at)evl.fi

PIRKANMAAN PIPLIASEURA
Koulukatu 5 A 16, 33200  Tampere
pj. Sami Uusi-Rauva, 0400 445 987
sami.uusi-rauva(at)live.com

POHJANMAAN PIPLIASEURA
Kirkkotie 11, 67700 Kokkola
(06) 8312 358, pj. Mikko Himanka

POHJOIS-KARJALAN  PIPLIASEURA
Rantakylän kirkko,  Rantakyläntie 2, 
PL 504, 80161 Joensuu
(013) 263 5510 , pj. Anna Holopainen

SATAKUNNAN PIPLIASEURA
Sampaanalantie 15, 26820 Rauma
040 531 4827, pj. Aarno Niemi
satakunnan.pipliaseura(at)gmail.com

VARSINAIS-SUOMEN  PIPLIASEURA
Martinkatu 7 F 5, 20810 Turku
pj. Jari Laaksonen

Markku Kotila, toiminnanjohtaja 010 838 6512
Martti Asikainen, ohjelmajohtaja 010 838 6530
Satu Toukkari, sidosryhmäkoordinaattori 010 838 6531
Anne Huoponen, varainhankinnan koordinaattori 010 838 6532
Kati Kajander, varainhankinnan assistentti 010 838 6517
Eeva Vuorinen, talousjohtaja 010 838 6513
Satu Rissanen, kirjanpitäjä 010 838 6516
Leena Koski, myyntipäällikkö 010 838 6521
Satu Peltosaari, yhteyspäällikkö 010 838 6523
Tuija Numminen, toimistosihteeri 010 838 6522
Matleena Järviö, ohjelmajohtaja, kv-työ 010 838 6515
Leena Koivisto, kumppanuuskoordinaattori 010 838 6518
Anu Tuomainen, visuaalinen suunnittelija 010 838 6525
Hanna Asikainen, mediasuunnittelija 010 838 6535
Terhi Huovari, viestintäjohtaja 010 838 6536
Seppo Sipilä, käännöstyön johtaja 010 838 6514

etunimi.sukunimi(at)piplia.fi
esite- ja ilmaismateriaali  info(at)piplia.fi

   Haluan Piplia-lehden ilmaiseksi (4 nroa / vuosi)

   Haluan ryhtyä kuukausilahjoittajaksi. Lähetämme ohjeet  

lahjoittamisen käynnistämiseksi.

   Haluan esitteitä raamattutyöstä  (n. 6 kpl / vuosi)

   Haluan liittyä kannattajajäseneksi (30 € / vuosi)

   Olen muuttanut / osoitteessani on virhe

Piplia 4/2014

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

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

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

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

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

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

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

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

KYMENLAAKSON PIPLIASEURA
pj. Heikki Kiviluoto,  0400 752 201
heikki.kiviluoto (at)evl.fi

LAPIN PIPLIASEURA
Valtakatu 37 A 8, 96200 Rovaniemi
040 535 2285, pj. Ilmo Pulkamo
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Pipliaseura maksaa postimaksun

suomen pipliaseura ry
Tunnus 5005 291
00003 vasTausläheTys
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Nimi ...........................................................................................................................................................

Lähiosoite vanha ............................................................   uusi...............................................................

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

Päiväys ja allekirjoitus

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

Katso tarkemmat yhteystiedot: www. piplia.fi 



    

 p

 

 

Joulu sydämessä
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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  ¡  

Postikulut lisätään hintaan.

www.pipliakauppa.fi  ■  

Kuljen kanssasi -riipus  ■   49 €           

Läppäkirja  ■   13 €       

Nimi

Katuosoite 

Postitoimipaikka

 Päiväys ja allekirjoitus                          Puh.

JOULU
SYDÄMESSÄ

 ■ KULJEN KANSSASI –riipus   
Kaunis, hopeinen korusetti muodostuu sy-
dämestä, jonka sisällä on pieni risti. Molem-
milla on oma ketjunsa, joten voit antaa toi-
sen lahjaksi läheiselle ystävällesi. Koru on 
suunniteltu yksinoikeudella Suomen Piplia-
seuralle. 49 € 

 ■ LÄPPÄKIRJA
Kurkkaa läpän alle ja ylläty. Hauska tapa 
oppia Raamattua. 2–7-vuotiaille.
Saatavana myös digikirjana App Storesta.
13 € 

Monipuolisen Raamattu- ja virsikirja-  
valikoiman    löydät uudistuneesta   
nettikaupastamme www.pipliakauppa.fi

Anna henkilö-
kohtainen lahja! 
Tilaa kultainen nimi-
painatus nahkakantisen 
Raamatun tai virsikirjan 
kanteen. Toimitusaika 
kolme viikkoa ja hinta 12 €. 

   UUTUUS!  


