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pääkirjoitus  MARKKU KOTILA  

 LAHJOITUSTILI  ♥   
 DANSKE BANK  
 FI 58 8000 1800 0557 83

Reformaatio jatkuu,
sanoma säilyy 

Marraskuun ensimmäisenä sunnuntaina vietettiin 
Reformaation merkkivuoden ekumeenista pääjuh-

laa Turussa. Koko juhlan lävitse kulki punaisena lankana 
ajatus äidinkielisestä Raamatusta ja lukutaidosta.

Merkkivuoden päättyessä on hyvä kysyä, jäikö juhlinnas-
ta jotakin pysyvää, johon voi vielä myöhemminkin palata. 
Kuka muistaa vielä merkkivuoden lähtölaukauksen?

Suomalaisessa Reformaation merkkivuoden juhlinnassa 
on yksi asia ylitse muiden. Huhtikuussa Agricola-viikol-
la julkaistiin DigiMarkus, joka käännettiin suoraan alku-
kielestä mobiiliympäristöön. DigiMarkus saa nyt jatkoa. 
Vuoden 2018 alussa käynnistyy DigiUT-hanke, jossa kään-
netään koko Uusi testamentti DigiMarkuksen yhteydes-
sä kehitetyn mallin mukaisesti. Siinä eri kirkkojen edusta-
jat saavat miettiä, mikä yhteinen muotoilu parhaiten vas-
taisi alkukielen ilmaisuja.

DigiUT on ekumeeninen hanke, jossa syntyy jotain sel-
laista, mikä ei haihdu merkkivuoden juhlahumun mukana.

Myöskään Raamatun sanoma ei häviä eikä hälvene. Tä-
nä jouluna muistamme erityisesti egyptiläisiä kristittyjä, 
jotka elävät vaikeita aikoja. Heille on tärkeää, että Jee-
sus haki turvapaikkaa juuri Egyptistä. Jouluna me kaikki 
voimme löytää rauhan seimen ääreltä.  

Toivomme joulun
rauhaa lähelle ja 

kauas.
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TEKSTI: TERHI HUOVARI  KUVAT: ISTOCK, SUOMEN PIPLIASEURA 

Reformaation  merkki-
vuosi – kohti tulevaa
Kun tasan vuosi sitten luterilaisessa maailmassa alkoi  
Reformaation merkkivuoden vietto, totesimme, ettei 
Pipliaseurassa oikeastaan muutu mikään. Vuosi tulisi  
perustyömme kannalta olemaan samanlainen kuin ne 
205 aiempaakin, jolloin tehtävämme on ollut saattaa 
omakielinen Raamattu kansojen käsiin ja luettavaksi.

Vuosi kuitenkin muutti sen, että yhtäkkiä tuntui, että  ym-
pärillämme puhutaan ja siteerataan juuri meidän työm-
me viestiä. Toki silloin nostettiin esiin Martti Luther, Mi-
kael Agricola, teesit, armo sekä luterilaisuuden vaikutus 
tähän päivään ja tästä eteenpäin. Pohdittiin, miksi puhu-
taan reformaatiosta eikä uskonpuhdistuksesta. Iloittiin 
hyvästä ekumenian tuulahduksesta Lundissa, kun paavi 
Franciscus osallistui kansainvälisen merkkivuoden avajai-
siin lokakuussa 2016. Pipliaseurojen työhön tämä kaikki 
sopi hyvin.

Mutta kun aihetta haluttiin tiivistää, päästiin kaikkein lä-
himmäs: puhuttiin omakielisen Raamatun merkityksestä, 
lukutaidosta ja koulutuksesta. Näihin aiheisiin kietoutui-
vat myös lähes kaikki puheenvuorot merkkivuoden päät-
täneessä Yhtä matkaa -juhlassa Turun Logomossa mar-
raskuun alussa 2017.

Yhtä matkaa tulevaisuuteen
Arkkipiispa Kari Mäkinen nosti päätösjuhlassa esiin   
reformaation aikaansaaman oman kielen nosteen. Kun 
Agricola  Suomessa vei kansan kielen kirkkoon, ihmisten 
oma kieli tuli kirkkokelpoiseksi. – Jeesushan puhuu mei-
dän kieltämme! Agricolan käännöstyön ansiosta siitä tuli 
myös kirjakelpoista, sanoi Mäkinen.

Juhla itsessään oli Mikael Agricolan perheen aikamatka 
tulevaisuuteen – tähän päivään, jossa Agricolaa esittävä 
Juhani Holma tapasi keskeisiä kirkon ja valtiovallan joh-
tohahmoja sekä maan kristilliseen kenttään vaikuttanei-
ta ihmisiä, muusikoita, sanoittajia ja lähettejä eri sukupol-
vissa. Juhlaa siivittivät kauniit tanssit ja musiikki. Erityinen 
painotus oli lapsissa, jotka suuntasivat raikkaasti katsetta 
kohti tulevaa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö muistutti puhees-
saan, että reformaatio arvosti lukutaitoa ja koulunkäyntiä. 
Raamattu ei ollut vain kirkonmiesten kirja, vaan se kuului 
kaikille. – Koska kristillinen usko on maailmanlaajuinen us-
konto, on sillä vastuu myös koko ihmiskunnan yhteisestä 
hyvästä.
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Pipliaseuralle Agricolan mantteli
– Tulevaisuudessa lukutaidon lisääminen 
kaikkialla maailmassa on yhä oleellisen 
tärkeää, samoin kuin raamatunkääntämi-
nen. Tästä aiheesta tervehdyksen pää-
juhlaan toi Suomen Pipliaseuran toimin-
nanjohtaja Markku Kotila, kirjoitti Mari 
Teinilä Kotimaa24.fi:ssä sunnuntai-iltana 
juhlan jälkeen.

Juhlan loppupuolella Agricola lahjoitti 
manttelinsa Pipliaseuran Kotilalle. 
– Näen, ettei minun työni ole ollut tur-
haa. Jatkakaa te nyt sanan levittämis-
tä. Tässä tällainen testamentti, Agrico-
la sanoi asettaessaan manttelia Kotilan 
olalle.

DigiMarkus suomea puhuville 
mobiilikäyttäjille
Reformaation merkkivuoden päättyes-
sä on aika kysyä: mitä jäi käteen? Alku-
vuodesta 2017 Pipliaseura aloitti uuden, 
merkittävän lukutaito-ohjelman Itä-
Afrikassa, jonka tuloksena 20 000 nais-
ta oppii lukemaan. Agricolan päivänä 
9.4. ja sitä edeltävinä viikkoina muistet-
tiin kansainvälisen lukutaitotyön merki-
tystä.  Saimme kirjakielen ja lukutaidon, 
kun Agricola käänsi Uuden testamen-
tin suomeksi. Nyt on meidän vuorom-
me viedä tätä lahjaa maailmalle. Luku-
taito-ohjelma Afrikassa kantaa vuosia 
eteenpäin. Vuosi 2018 on Pipliaseurassa 
nimetty lukutaidon teemavuodeksi.

Reformaation perintö näkyi myös raa-
mattunäyttelyiden muodossa, joita oli 
esillä toukokuun Kirkkopäivillä Turussa,  
alkusyksystä Hämeenlinnassa ja   
marraskuussa Helsingin tuomiokirkon 
kryptassa.

Pipliaseuran reformaatiovuoden pää-
hanke oli DigiMarkus, uusi evankeliumi-
käännös kaikenikäisille mobiilikäyttäjille. 
Teksti käännettiin alkukielestä suoraan 
mobiiliin ajatuksella, ettei sitä paineta 
missään vaiheessa. Tällaista käännös-

tä ei tietääksemme ole aiemmin tehty. 
Evankeliumiin linkittyy laaja tausta-
aineisto, ja tekstin voi myös kuunnella 
osoitteessa: digimarkus.fi.

Samassa palvelussa julkaistiin Agrico-
lan Uusi testamentti nykykielellä luet-
tavassa muodossa. Edition teki profes-
sori emerita Kaisa Häkkinen. Palvelus-
ta löytyy lisäksi koko Raamattu 92 sekä 
33/38.

DigiMarkusta seuraa 
Uusi testamentti
DigiMarkus oli Pipliaseuran vastaus 
Reformaation merkkivuoteen. Nyt 
merkkivuoden päättyessä työ jatkuu 
Uuden testamentin suomennoksella. 
Hanke alkaa alkuvuodesta 2018 ja 
kestää 2,5–3,5 vuotta.

Käännöstyössä hyödynnetään pilotti-
na toimineen DigiMarkuksen menetel-
miä ja siitä saatua palautetta. Ohjaus-
ryhmä kattaa edustajat paitsi yliopis-

DigiMarkus oli Pipliaseuran vastaus Reformaation merkkivuoteen. Työ saa 
jatkoa Uuden testamentin suomennoksella.

toista myös kaikista kirkkokunnista. 
Ekumeeninen ryhmä antaa palautet-
ta käännöksestä hankkeen kaikissa 
vaiheissa. Käännöstä testataan myös 
erilaisilla käyttäjäryhmillä. Työ saa 
rahoitusta Kirkkohallitukselta; vähem-
mistökirkot maksavat omien edusta-
jiensa kulut.

Jos jotain kokoavaa haetaan, voi sanoa, 
että reformaatiovuonna Pipliaseura tii-
visti ydintekemistään, myös Suomessa. 
On ilo päättää reformaatiovuosi uuden, 
aiempaa laajemman hankkeen aloitus-
tunnelmissa.

 

 



Shinoudan perheessä kaikki on kastettu Egyptin koptikirkon jäseniksi. 
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 TEKSTI: TIINA MAKKONEN KUVAT: TIINA MAKKONEN

Suomalainen joulu on keskellä 
koptien paastoa

Itähelsinkiläisessä Shinoudan perhees-
sä on alkamaisillaan jouluun valmistau-
tumisen aika. Vanhemmat paastoavat. 
Liha- ja maitotuotteet ovat pois ruoka-
valiosta. Perheen 10- , 8- ja 6-vuotiaat 
pojat saavat syödä koulussa normaa-
lia kouluruokaa, mutta kotona he naut-
tivat samaa ruokaa kuin vanhempan-
sakin. Karkkipussit avataan seuraavan 
kerran vasta jouluna. 

– Egyptissä ortodoksikristityt nou-
dattavat paasto-ohjeita paljon tarkem-
min kuin täällä Suomessa tehdään. Me 

Pitkä paasto, joulu ja sitten vielä toinen joulu. Sitä on Suomessa asuvien Egyptin koptien vuoden- 
vaihteen ympäristö. Ellei sitten lähdetä Egyptiin ja vältytä ensimmäiseltä joululta.

paastoamme ainakin suurimman osan 
ajasta, Anne marie ja Akram Shinouda 
kertovat. 

Akram-isälle koptikristillisyys on suvun 
perintöä, Annemarie kastettiin Egyptin 
kirkon jäseneksi, kun pari meni naimisiin. 
Myös lapset on kastettu Egyptissä. Akra-
mia lukuun ottamatta kaikki perheenjä-
senet ovat myös Helsingin ortodoksisen 
seurakunnan jäseniä. 

Akramilla on länsimaisessa joulussa su-
lattelemista. Hän ei innostu kaupallisesta 
valon juhlasta kesken omaa paastokaut-
taan. Egyptin kopteilla joulu on vasta sil-
loin, kun Suomessa on loppiainen. 

Pukki ei käy Egyptissä
Shinoudan perhe on viettänyt suurim-
man osan jouluistaan Egyptissä. Tänä 
vuonna isä lähtee Niilin rannalle Luxoriin 
jo joulukuun alussa. Muu perhe tulee, 
kun kouluiltaan ja töiltään ehtii. 

Pari kertaa ovat Shinoudat olleen suo-
malaisen joulun aikaan Helsingissä. 
– Noudatamme silloin aika paljon täkäläi-
siä perinteitä. Koristelemme kuusen, ja 
pukki tuo lahjat. Perinteisiä jouluruokia 
emme syö, koska kukaan meistä ei tyk-
kää niistä, perheen äiti kertoo. 

– Egyptissä on erilaista. Siellä kristityt 
elävät islamilaisen kulttuurin vaikutuspii-
rissä. Joulu ei näyttäydy ollenkaan sillä 
tavalla kuin täällä Euroopassa, Shinoudat 
kertovat. 

Jouluyönä eli suomalaisen kalenterin 
mukaan loppiaisyönä kristityt menevät 

EGYPTIN KOPTIT ovat Lähi-Idän 
suurin kristillinen yhteisö, joka 
kuuluu vanhoihin orientaalisiin or-
todoksisiin kirkkoihin. 
KrIsTIllIsEN ajaN alkuvaiheessa 
koptikirkko oli jonkin aikaa Egyptin 
valtauskonto, kunnes islam syrjäyt-
ti sen aseman. 
MuslIMIENEMMIsTöIsEssä EGYP-
TIssä kopteja arvioidaan olevan 
edelleen noin 10 prosenttia väes-
töstä.
HElsINGIssä KOPTIT kokoontuvat 
jumalanpalveluksiinsa ortodoksi-
sen seurakunnan pyhäköissä.



Kesän rippikoululaiset Tinja Sinjoi ja Aino-Kaisa Kärkkäinen tutustuivat Kirkkopäivillä DigiMarkukseen. 

PIPLIA
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Egyptissä kirkkoon. Kun jumalanpalve-
lus on päättynyt yhdeltä yöllä, nauti-
taan kauan kaivattua liharuokaa, joka 
paaston aikana on ollut kiellettyä. Ruo-
ka on tavallista ”sunnuntairuokaa”, sii-
hen ei liity erityisiä jouluisia element-
tejä. 

– Joulupukki ei jaa siellä ollenkaan lah-
joja, koska se ei jaksa tulla sinne, kun 
siellä on niin kuuma, 8-vuotias Anto-
nios tietää kertoa. Hänellä on vielä tuo-
reessa muistissa viime kesän yli 40 as-
teen lämpötilat isänsä synnyinmaassa.

– Vaikka siellä perinteeseen ei kuulu 
antaa lahjoja, viemme lastemme ser-
kuille aina muutaman paketin Suomes-
ta, Annemarie vahvistaa. 

Akram ja Annemarie kertovat, että vain 
nuorilla kristityillä egyptiläisperheillä 
on joulukuusi tai -koristeita. Vanhem-
mat sukupolvet pitävät niitä länsimaise-
na humpuukina. 

Risti piiloon
Viimeisen vuoden aikana egyptiläiset  
kristityt ovat joutuneet monenlaisten 
hyökkäysten ja uhkausten kohteiksi. 
Koptikirkoissa on ollut tuhoisia pom-
mi-iskuja. Veritekoja on kohdistunut 
myös yksittäisiin ihmisiin. 

Shinoudat seuraavat Egyptin tapahtu-
mia tarkasti. Akramilla on matkatoimis-
to. Hän ei voi viedä turisteja alueille, 
joissa turvallisuus on uhattuna.  

– Varsinkaan Egyptin luoteisnurkalle ei 
pidä mennä. Sen sijaan etelän Luxoris-
sa en pelkää mennä joulukirkkoon. Siel-
lä ei ole erityistä turvallisuusriskiä. Se 
ei tarkoita sitä, ettei missä tahansa voisi 
sattua melkein mitä tahansa. Kun nuo-
rimies tappoi vastikään ihmisiä Turussa, 
meille soitettiin Egyptistä ja kysyttiin, 
uskaltaako sinne Suomeen enää tulla, 
kun siellä tapahtuu tuollaista. Nykyään-
hän voi räjähdellä ihan missä tahansa.

– Kun olen Egyptissä, en tuo uskontoa-
ni julkisesti esille. Sillä tavalla saan ta-
savertaisen kohtelun muiden egypti-
läisten kanssa. Kun menen virastoon 
hoitamaan asioitani, tervehdin islamilai-
sittain ja pistän kaularistini piiloon, kah-
den maan kansalainen Akram Shinou-
da kertoo. 

Jouluevankeliumin hän lukee arabian-
kielisestä Raamatusta äidinkielellään.  

Perheen kaikki pojat toimivat Myllypuron ortodoksisessa kirkossa alttaripoikina eli ponomareina. 



 TEKSTI: MARTTI ASIKAINEN JA SATU TOUKKARI  KUVAT: MARTTI ASIKAINEN JA KATRI SAARELA

8    |   PIPLIA  

TEKSTI: ERIKA NIEMELÄ  KUVAT: YHTYNEET RAAMATTUSEURAT

Kristuksen pieniä 
valonkantajia

Egypti muistuttaa kristittyjä ahdingoista. Se muistuttaa 

myös matkasta luvattuun maahan, jossa ei ole surua, eikä kyyneleitä. 

Sillä matkalla tarvitaan valonkantajia. He loistavat 

Kristuksen valoa, joka tuo toivon synkimmän hetken keskelle. 

Egyptin lapset     
”Herra sanoi: Minä olen nähnyt kansani  ahdingon 
Egyptissä –  olen tullut vapauttamaan heidät.” 
(2. Moos. 3:7–8).
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Valo loistaa pimeydessä, pimeys ei ole saanut sitä valtaansa. Joh. 1:5

Jumala antaa valonsa Egyptin 
lapsille
Elämän äänet kaikuvat, kun satojen las-
ten joukko rynnistää raamattuleirille, 
tällä kertaa kylään Pohjois-Egyptissä.  
Monet lapset tulevat maaseudun köy-
histä perheistä. Ilmassa on odotusta ja 
malttamatonta jännitystä, aivan kuin 
meidän jouluaattonamme. Tällaisia   
leirejä  Pipliaseura on jo vuosien ajan 
järjestänyt Egyptin nuorille ja lapsille, 
paikallisten seurakuntien kanssa. Lap-
set tulevat vaikeista olosuhteista, levot-
tomuudet, ahdistus ja pelko kuuluvat 
heidän arkeensa. 

Nyt lapset pitelevät käsissään omaa 
Raamattua, monet aivan ensimmäistä 
kertaa, ja heidän kasvoiltaan loistaa ilo. 
Samalla heillä on palava halu oppia 
lisää evankeliumista, joka antaa lapsille 
uuden tulevaisuuden ja toivon.
 
Kun Kristuksen valo syttyy lasten sydä-
missä, se valaisee koko kodin. Siksi ky-
se ei ole pelkästään lapsista, kuten eräs 
koptipappi kertoo: ”Olen nähnyt, kuin-
ka myös vanhemmat uudistuvat, kun 
he opiskelevat Raamattua yhdessä las-
ten kanssa. Perheet ovat ymmärtäneet, 
että Jeesuksen todellinen seuraami-
nen on hänen opetukseensa sitoutu-
mista. Jeesus kutsuu rakastamaan jopa 
vainoa jia ja antamaan heille anteeksi.” 

Raamattuja 7-luokkalaisille 
Miriam sai kaksi vuotta sitten oman 
Luukkaan evankeliumin, jota on luettu 
säännöllisesti myös koko perheen voi-
min. Nyt kiitollisuus ja ilo loistavat   

Miriamin kasvoilta. Ja vuoden päästä pik-
kusiskonkin odotus palkitaan: hänestä tu-
lee 7-luokkalainen, sen ikäisille Piplia-
seura jakaa omat lastenraamatut.  

”Haluan, että muutkin lapset saavat Raa-
matun, niin kuin minä sain.” 

Kun tapasimme Miriamin, saimme näh-
dä, kuinka paljon Raamattu merkitsee hä-
nelle. Nyt Miriam haluaa lahjoittaa omis-
ta pienistä rahoistaan lasten raamattutyö-
hön, vaikka hän elää köyhissä oloissa. Kun 
Kristus valaisee sydämen, maailmaan syn-
tyy uusia valonkantajia.
 
Annetaan lasten loistaa
Koptikristityt lapset ja nuoret tarvitse-
vat sanomaa todellisesta toivosta. On tär-
keää, että tuemme kristillistä kasvatusta, 
vahvistamme lasten ja nuorten uskoa se-
kä Raamatun tuntemusta. Työmme tavoit-
taa erityisesti köyhiä perheitä. Usein las-
tenraamattu on kodin ainoa kirja. Näin se 
vahvistaa koko perheen yhteyttä ja uskoa. 

Tue Kristuksen pieniä valonkantajia 
– annetaan heidän loistaa!

❞

Vainottu kirkko kasvaa
Kristinusko tuli Egyptiin jo ensimmäisinä 
vuosikymmeninä, kenties apostoli Mar-
kuksen tuomana. Evankeliumi kantoi he-
delmää niin, että 200-luvulle tultaes-
sa kristityt edustivat maan enemmistöä. 
Muutaman vuosisadan jälkeen, vuonna 
641 tilanne kuitenkin muuttui: arabit val-
loittivat Egyptin. Siitä lähtien Egyptin 
koptikristityt ovat eläneet – välillä enem-
män ja toisinaan vähemmän – ahdistettu-
na vähemmistönä.
 
Millaista on elää kristittynä tämän päi-
vän Egyptissä? Egyptin koptit muodosta-
vat suurimman kristillisen yhteisön Lähi- 
idässä. Silti he ovat vähemmistö, jolla ei 
ole helppoa. Vuonna 2011 arabikevään 
vallankumous laukaisi ratkaisevan kään-
teen huonompaan. Sen jälkeen uutisoin-
ti muuttui yhä synkemmäksi. Kirkkoja on 
poltettu ja pommitettu, uskovia on sur-
mattu – jopa heidän koteihinsa. 

Pipliaseuran kansainvälisen työn johta-
ja Richard Brewis vieraili Egyptissä viime 
keväänä. Hän tapasi erään perheen van-
hemmat, jotka olivat menettäneet kaksi 
tytärtään jumalanpalveluksen ampumis-
välikohtauksessa. Richard muistelee 
herkkää tapaamista:

”Tyttöjen vanhemmat kertoivat tapahtu-
masta arasti, mutta avoimesti. Itkimme 
yhdessä. Suru oli yhteinen. Meitä ympä-
röivät Marinan ja Febronian kuvat sekä 
tietoisuus siitä, että olemme pyhällä pai-
kalla.” 

Nämä vanhempien sanat jäivät soimaan 
Richardin mieleen: – Näin kaikki tietävät, 
että olemme marttyyrien perillisiä. 

Kuten aina, myös tänään marttyyrien ve-
ri on kirkon siemen. Vaikka kirkkoja on 
suljettu ja tuhottu, kristinuskon kasvua ei 
tunnu estävän mikään. Ja siinä ilmenee 
evankeliumin voima: Kristus tuo pimey-
teen valon, hän tuo sodan ja kuoleman 
keskelle rauhan ja elämän. Egyptin run-
neltu kirkko kasvaa.

Joulukeräys  ♥ PIPLiA
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* KOLUMNI

Richard Brewis on Pipliaseuran kansainvälisen työn johtaja.

Pyhä perhe Egyptissä

Raamatussa meille kerrotaan, kuinka Jeesuksen syntymän ym-
pärillä tapahtui paljon yliluonnollisia asioita: Jumala puhui ih-
misille unien ja visioiden kautta antaen heille ohjeita, enkelit il-
mestyivät paimenille, tähti johdatti Idän tietäjät Betlehemiin. 
Israel oli heräämässä kaudesta, jolloin profeetan ääni oli ollut 
pitkään hiljaa. 

Tässä tapahtumaketjussa Idän tietäjien 
vierailu oli tärkeä ja heidän tuomansa 
lahjat olivat arvokaita ja kalliita. 
Kulta puhuu Jeesuksesta kuninkaa-
na – hän on arvollinen. Suitsuke ker-
too Jeesuksesta Herrana ja Jumalana – 
hän vastaa rukouksiin. Mirha öljy viittaa 
Jeesukseen Pelastajana – hänen kärsi-
mykseensä ja kuolemaansa. 

Pyhä perhe joutui näiden yliluonnollis-
ten ilmiöiden keskellä myös maanpakoon 
Egyptiin. Todennäköisesti Joosef käytti 
näitä lahjoja perheen matkaan, kun hän 
kiirehti Marian ja Jeesuksen kanssa pa-
kenemaan kuningas Herodeksen 
surmayrityksiä.

Monelle kristitylle Pyhän perheen oleske-
lu Egyptissä on vain yksi vaihe tässä ker-
tomuksessa ennen heidän asettumistaan 
Nasaretiin. Egyptin kristityille tämä vierailu on yhä tärkeä asia. 
Kesäkuussa 2017 vierailin Egyptissä ja sain tutustua paikkoihin, 
joissa pyhän kertomuksen mukaan Pyhä perhe vietti aikaa. Kai-
ron Pyhän Yrjön kirkosta löytyy kaivo, josta  tradition mukaan 

Pyhä perhe sai juoda. Traditio myös kertoo, 
kuinka Jeesuksen siirtyessä aina uudelle paikkakunnalle epä-
jumalat hajosivat ja tippuivat maahan. 

Emme tiedä varmuudella, kuinka kauan Jeesuksen perhe oles-
keli Egyptissä, mutta todennäköisesti joitakin vuosia. Kun aika 
täyttyi, Pyhä perhe palasi Israeliin ja asettui Nasaretiin, koska 

Juudea oli yhä edelleen vaarallinen alue tule-
valle Messiaalle (Matt. 2:19–23).

Jeesuksen varhaiselämä ja Pyhän perheen 
kohtalo kuvaa myös Egyptin kristittyjen ar-
kea tänäkin päivänä. Vaikka heitä on Egyptis-
sä noin yhdeksän miljoonaa, he kokevat jat-
kuvaa syrjintää ja vainoa. Ihmeellisintä tässä 
on Egyptin kristittyjen rohkeus ja usko Ju-
malaan. He ovat kuin valo, joka loistaa heijas-
taen Jumalan rakkautta ympärilleen. He to-

distavat Jeesuksesta avoimesti. He seuraavat 
rauhanruhtinaansa esimerkkiä.

Suomen Pipliaseuran pitkäaikainen kumppani 
Egyptin Pipliaseura palvelee kaikkia kristitty-
jä Egyptissä. Yksi tärkeä tukimuoto on järjes-
tää kirkkojen kanssa perhetapahtumia, joissa 
opetetaan Raamatun periaatteita. Sain mat-
kani aikana osallistua tällaiseen koko perheen 
juhlaan ja todistaa kuinka elävästi ja iloises-

ti lapset ja heidän vanhempansa tutustuivat Raamatun kerto-
muksiin. Immanuel merkitsee ’Jumala kanssamme.’ Tänä jouluna 
Jeesus on yhä Egyptissä samalla tavalla kuin meidän kanssam-
me täällä Suomessa.



Hain rauhallista ja 
seesteistä tunnelmaa.❞

Joulun ei tarvitse olla täydellinen
Katri Kirkkopelto tunnustaa olevan-
sa jouluihminen. Mitään stressiä hän ei 
jouluvalmisteluista kuitenkaan ota. Kai-
ken ei tarvitse olla täydellistä.  – Minul-
le tärkeintä joulussa ovat läheiset ihmi-
set, hyvä ruoka, yhdessäolo ja kiireettö-
myys. Kaikkien nurkkien ei tarvitse olla 
tiptop, eikä kaiken tarvitse olla itse teh-
tyä ja leivottua. 

Monessa perheessä jouluperinteet 
usein muuttuvat lasten kasvettua. Löy-
detään uusia yhteisiä tapoja viettää 
joulua yhdessä.  – Meillä ei oikeastaan 
ole enää jouluruokaperinteitä, vaan jo-
kainen saa toivoa mieliruokiaan joulu-
pöytään. Joulupöytämme näyttääkin 
yleensä aika mielenkiintoiselta. Lahjo-
jen antaminenkin on edelleen jännittä-
vää, vaikka joulupukki käykin enää vain 
jättämässä lahjat kuusen alle.

– Minulle oli tärkeää kuvata se hetki, 
kun Joosef ja Maria saavat pienen lap-
sen syliinsä. Hetki, joka on tuttu jokai-
selle vanhemmalle – ensikatse ja koh-
taaminen, siteen syntyminen lopuksi 
ikää. Siinä on jotain hyvin inhimillistä ja 
samalla pyhää, sanoo Katri Kirkkopelto.

Moni Pipliaseuran asiakas on ihastellut 
erityisesti kortin sympaattisia ja lem-
peäkatseisia lampaita.  – Jouluseimi on 
klassinen kuva-aihe. Siksi halusin tuo-
da myös eläimiin sellaista ilmettä, joka 
henkii rauhaa ja harmoniaa. 

Kortin muoto vaikutti vahvasti kuvan 
syntymiseen. Värimaailmalla Kirkkopel-
to halusi luoda lämpimän tunnelman. 
– Kortti aukeaa kuin vanhat alttarimaa-
laukset tai portti. Tyylillisesti kuva-ai-
heissa näkyvät myös jugendin tyyli-
vaikutukset, etenkin enkelihahmoissa. 
Hain rauhallista ja seesteistä tunnel-
maa, jota symmetrinen sommitelma 
tukee. 
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Pyhä perhe Egyptissä

Lempeitä lampaita ja vasta-
syntyneen ihmettelyä 

Pipliaseuran tämän vuoden joulu-

kortin on suunnitellut monista 

lastenkirjakuvituksistaan tunnettu 

kuvataiteilija, kuvittaja ja kuvataiteen 

opettaja Katri Kirkkopelto. 
Pyhä perhe ja enkelit -kortti tuo 

esiin tuoreiden vanhempien 

onnen ja ihmettelyn.

Hitaasti hyvää tulee
Joulukortin lempeän lämpimän tun-
nelman aistii. Katri Kirkkopelto kertoo 
usein myös kirjoittavansa tarinat itse 
kuvittamiinsa lastenkirjoihin. Tällöin ku-
van ja tekstin vuoropuhelu sujuu sau-
mattomasti. Kirkkopelto toteaakin, että 
termi kuvakirjailija kuvaa hänen työtään 
parhaiten.  – Haluan pohtia rauhassa 
valoja, varjoja, värien tunnelmia ja hah-
mojen ilmeitä ja eleitä. Hidas tekemi-
nen on myös vastapainoa tälle kiihty-
vätahtiselle ajalle. 

Nyt hänen työpöydälleen on palannut 
Molli-kirjojen hahmo, jonka uuden tari-
nan kautta pohditaan erilaisuutta, toi-
seutta, hiljaisuutta, erimielisyyttä ja so-
pua. – Jokainen uusi kirja ja työ ovat ai-
na matka johonkin uuteen maailmaan, 
joka selviää vasta työn valmistuttua. 
Kirkkopelto summaa.
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luselämän ja hengellisen ohjauksen tee-
moihin.

Henri Järvinen kertoo, että näissä hen-
gellisissä harjoituksissa on keskeisessä 
asemassa Kristuksen elämänvaiheiden 
mietiskely. – Raamatun rukoilevan luke-
misen lisäksi mukana on evankeliumien 
mietiskelyä ja syventymistä tuttuihin ja 
uusiin kertomuksiin.

Jokaiselle päivälle oma teksti
Päivittäin sähköpostilla saapuva luku-
kappale kuljettaa lukijansa adventista 
loppiaiseen asti. 

Materiaalin yksinkertaisessa raamattu-
meditaatiossa käytetään perinteisiä ig-
natiaanista mietiskelytapaa ja rukoileva 
lukeminen -menetelmää (lectio divina). 
Jokaiselle päivälle on oma teksti ja sen 
yhteyteen laadittu lyhyt virikeaineisto.
 Lopussa on kolme kysymystä, joiden 
tarkoitus on syventää omaa kokemusta. 

Aineiston pääosa on tekstissä ja siihen 
syventymisessä. Virikeosuudet ovat ly-

Laskeudu jouluun DigiMarkuksen avulla
Kaikenikäisille mobiilikäyttäjille suunnat-

tuun DigiMarkukseen tulee nyt adventin ja 

joulun ajaksi uutta materiaalia. Palvelun etu-

sivulta voi tilata lukuohjelman, joka sisältää 

hengellisiä harjoituksia adventin ja joulun 

ajalle; jokaiselle päivälle on oma tekstinsä 

virikkeineen ja ohjeineen. 

Kirkkovuotemme alkaa adventista. Se 
on aikaa, jolloin odotamme Jumalan 
Pojan ihmiseksi tuloa, Jeesus-lapsen 
syntymää. Adventti on odottamisen, 
yhteyden ja ilon aikaa. 

Tämän lukuohjelman tarkoituksena 
on, että ihmiset voisivat hiljentyä 
jouluun valmistavien raamatunteks-
tien äärelle ja ohjatusti syventää 
omaa rukouselämäänsä. Näin joulu-
kiireiden keskelle tulee päivittäin 
rauhallinen ja rauhoittava rukous- 
ja mietiskelyhetki.

Materiaalin on laatinut pastori Henri 
Järvinen. Hän on erikoistunut medi-
taation, rukouselämän, jumalanpalve-

hyitä, jotta niiden hyödyntäminen arjes-
sa käy sujuvasti.

Näin hyödynnät aineistoa 
Suunnittele aikataulusi niin, että sinul-
la on joka päivä noin 20–30 minuuttia 
rauhallista aikaa henkilökohtaiselle ru-
koukselle. Varaa muutama minuutti päi-
vässä myös itsetutkiskelurukoukselle, 
jossa kokoat kuluneen päivän asioita ja 
mietiskelet niitä rukouksessa. Valitse 
päivittäiselle rukouksellesi sopiva aika 
ja paikka. Kun rukoilet, Jumala on läsnä 
ja haluaa olla yhteydessä sinuun. Pyydä 
Pyhää Henkeä ohjaamaan sinua. 

Seuraavaksi mietiskele päivän raama-
tuntekstiä. Voit käyttää apunasi virike-
osuutta ja -kysymyksiä. Pääpaino on 
omassa rukouksessasi: omissa ajatuksis-
sasi, tuntemuksissasi ja kysymyksissäsi. 
Kun lopetat rukoushetken, kysy 
itseltäsi, mikä Jumalan sana kosketti 
sinua eniten, mikä tunne tai ajatus oli 
päällimmäisenä, tunsitko kutsua, kai-
pausta tai innoitusta. 

TEKSTI: TUIJA NUMMINEN KUVA:  ISTOCK  
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ajankohtaista

Laskeudu jouluun DigiMarkuksen avulla

Vuositeemana 2018 lukutaito
Pipliaseuran vuositeemana 2018 on lukutaito. Uuden lukutaito-ohjelman 
avulla 20 000 naista oppii lukemaan Itä-Afrikassa. Ohjelma toteutetaan 
16 vähemmistökielellä Keniassa, Etiopiassa, Malawissa ja Tansaniassa.
 
Alkuvuodesta aihe näkyy tammikuussa ilmestyvässä vuositeema-
materiaalissa, huhtikuussa Agricola-päivää edeltävässä kampanjoinnissa 
ja Raamattusunnuntaina sekä toukokuussa Jyväskylässä vietettävässä 
raamattutapahtumassa. 

 

 
Kirjain kerrallaan – Lukutaitoa naisille Afrikassa 

-vuositeemamateriaali 2018
Seurakunnille suunnattu vuositeemamateriaali sisältää 

runsaasti tietoa, tarinoita ja ideoita lukutaitotyön käsitte-
lyyn. Muistitikulta löytyy lyhytvideoita, kuunnelmia, Power-
Point-esitys sekä työskentelymateriaalia nuoriso-, rippikou-

lu- ja lapsityölle. Maksuton materiaali lähetetään seura-
kuntien lähetys -ja kansainvälisyystyölle 

sekä nuorisotyölle tammikuussa 2018. 
Materiaalin voi myös ladata osoitteesta: 

piplia.fi/seurakunnille
 

Vuositeemakoulutukset: 
 26.1. klo 9–13 Helsinki, hotelli Pasila

 1.2. klo 9–13 Tampere, Aleksanterin kirkon krypta
 16.3. klo 9–13 Jyväskylä, Palokan kirkko
  22.3. klo 9–13 Kuopio, Pyhän Johanneksen kirkko
                 Seuraa: piplia.fi/tapahtumakalenteri
  

Lisätietoja: sidosryhmäkoordinaattori Satu Toukkari,
     satu.toukkari@piplia.fi tai p. 040 522 8726

 

Agricolan päivä 9. huhtikuuta 
Pipliaseura kampanjoi kansainvälisen lukutaitotyön puolesta Agricolan 
päivänä 9. huhtikuuta ja sitä edeltävillä viikoilla. Seurakunnat tekevät  
yhteistyötä koulujen ja paikalliskahviloiden kanssa. Kahviloissa voi nauttia 
Agricola-leivoksia ja saada lisätietoa Pipliaseuran lukutaitotyöstä.

 Ks. lisätietoa ja leivosresepti: agricola.fi ja piplia.fi/seurakunnille

Raamattusunnuntai 22.4.2018
Raamattusunnuntain kolehti kannetaan Lukutaitoa naisille Afrikassa   
-ohjelmalle. Raamattusunnuntain kirkkokahvit on hyvä tilaisuus kertoa  
kolehtikohteesta. Lue lisää: piplia.fi/seurakunnille

 

19.–20.5.2018 raaMaTTu-
TaPaHTuMa jYväsKYlässä
Pipliaseuran kevään raamattu-
tapahtuma järjestetään Jyväs-
kylässä. Yliopistokaupungissa kun 
ollaan, tapahtuman teema liittyy 
lukutaitoon. Tapahtumaan kutsu-
taan ulkomaisia vieraita Malawista 
kertomaan naisten lukutaito-ohjel-
man kuulumisia. Pipliaseuran viral-
linen vuosikokous pidetään lauan-
taina 19.5.2018.
 
Raamattutapahtumaa päivitetään 
tammikuun lopusta alkaen 
piplia.fi-sivuilla. Tapahtuman jär-
jestävät Jyväskylän seurakunnat, 
Keski-Suomen Pipliaseura ja 
Suomen Pipliaseura.
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VALO SAAPUU 
TALOOSI

 

Martti Asikainen on yksi Elämä pyhiinvaelluksena -materiaalin kirjoittajista.
Elämä Pyhiinvaelluksena on Pipliaseuran vuonna 2017 julkaisema mietiskelymateriaali.

Jeesus otti mukaansa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen ja vei 
heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen, pois toisten luota. Siel-
lä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä ja hänen vaat-
teensa alkoivat hohtaa niin kirkkaan valkoisina, ettei kukaan 
vaatteenvalkaisija maan päällä voi sellaista saada aikaan. 

Sitten heille ilmestyi Elia ja hänen kanssaan Mooses, ja nämä 
keskustelivat Jeesuksen kanssa. Pietari sanoi Jeesukselle: 
"Rabbi, on hyvä, että me olemme täällä. Me teemme kolme 
majaa: sinulle ja Moosekselle ja Elialle." Hän ei näet tiennyt 
mitä sanoa, sillä he olivat kovin peloissaan. Mark. 9: 2–9.

On vuoden pimein aika. Syksy tuntuu siltä kuin kiipeäisi vuorel-
le. Päivien pimetessä valmistaudumme kuitenkin valon juhlaan. 
Vuoden pimeimpänä aikana katsotaan valoa, joka ei ole lähtöi-
sin tästä luomakunnasta. 

Kirkastusvuorella Jeesuksen oppilaat katselivat omin silmin 
luomatonta valoa. Paikka oli niin hyvä, että Pietari olisi halun-
nut rakentaa siihen majoja, asuntoja. 

Kulje valon kanssa

Kristus tulee vieraaksi sinun taloosi. Lue vielä kertomus Kris-
tuksen kirkastumisesta. Sulje silmäsi ja luo mielikuva tapahtu-
masta. Näe Kristuksen ulkomuodon muutos, hänen hohtavat 
vaatteensa ja hänestä lähtevä kirkkaus. 

Tässä valossa on hyvä olla. Anna Kristus-valon tavoittaa sinut.
Keskity katsomaan valossa ilmestyvää Kristusta. Hän tulee 

luoksesi ja liittyy seuraasi. Kuulostele hetki, miltä tuntuu olla 
Kristuksen valossa. Hän haluaa kulkea sinun maisemassasi, sinun 
elämässäsi. Anna Kristus-valon valaista koko maisema. Miltä se 
näyttää? Minkälaista reittiä Kristus sinua kuljettaa? 

Luo mielikuva talosta, johon te tulette. Anna Kristus-valon va-
laista talo ja sen sisäänkäynti. Mene hänen kanssaan sisälle ta-
loon.

Pyydä Kristusta johdattamaan sinua haluamaansa reittiä talon 
eri tiloissa. Kirkkaus valaisee eteisen ja talon sisätilat. Lähde kul-
kemaan talon huoneissa. Älä kiirehdi. Näe, kuuntele ja tunnuste-
le. Havainnoi huonekaluja ja esineitä. Onko talossa muita ihmi-
siä? Onko talossa hiljaista vai kuuletko siellä ääniä? Tunne, miltä 
talossa tuntuu? Miltä siellä tuoksuu? Minkälainen ilmapiiri sisäl-
lä vallitsee?

Kristus haluaa viedä sinut johonkin paikkaan talossa. Mihin hän 
sinut vie? Kuuntele, mitä Kristus sanoo sinulle. Mitä vastaat hä-
nelle? Puhu hänelle omista asioistasi. Kuuntele, mitä hän vastaa.
Kun, teillä on aika sanoa jäähyväiset, palaatte talon ovelle. Mi-
ten hyvästelette toisenne? 

Lähde kulkemaan paikkaan, josta lähditte liikkeelle. Kun saavut 
sinne, avaa silmäsi ja tule tietoiseksi ympäristöstä.

Mitä mielikuvamatka kertoo sinulle Kristuksen kirkastuminen 
-raamatuntekstistä?

Mitä teksti kertoo sinulle sinusta itsestäsi?
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Oulunseläntie 22 D, 90580 Oulu
Siht. Seija Helomaa 040 5793 245, 
seija.helomaa@evl.fi

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

suOMEN PIPlIasEura rY
TuNNus 5005 291
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Nimi ...........................................................      Sähköpostiosoite.................................................................

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

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

Seuraa ja osallistu somessa                    

       t       ™ 

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




   ti
la

u
sk

o
r
tt

i

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.

MONIN KIELIN, MONINTYYLEIN

Pyhä perhe 2 € kpl/5 minimi

Sydän/risti-riipus  51 €

Enkeliriipus   41 €   

365 päivää Raamatun kertomuksia 22  €

Rauhaisaa joulun aikaa!

Joulun henkays
  PYHÄ PERHE   

Lämminhenkinen maalaus on kuvataiteilija Katri Kirkkopellon käsialaa.
Kortissa on myös joulun evankeliumiteksti. Hinta 2 € / KPl 
Sisältää kuoren. Saatavana myös ruotsinkielisenä. Minimitilaus 5 kpl.

..

Muista tilata ajoissa nimipainatus lahjansaajan nahkaraamatun kanteen.
Raamatuissa alennukset:  92-käännös, 15 % ja 33/38-käännös, 30 %

 
  365 PÄIVÄÄ RAAMATUN KERTOMUKSIA  

Jännittävästi kerrottu ja kuvitettu lastenraamattu. 
Tarina jokaiselle päivälle. Upea lahjaraamattu 7–13 
-vuotiaalle. 22 €  (norm. 29 €)

 
  HOPEISET RIIPUKSET  

Korut ovat kotimaista designia ja saatavilla 
ainoastaan Pipliakaupasta.
SYDÄN/RISTI-RIIPUS Kuljen kanssasi.  51 €
ENKELIRIIPUS Ikuinen ystävä.  41 €
 

P
voimasanoja 

IPLiA.  


