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pääkirjoitus  MARKKU KOTILA  

 LAHJOITUSTILI  ♥  
 DANSKE BANK  
 FI 58 8000 1800 0557 83

”…että on hyvä opettaa 
lapsille, että olemme yhtä
Jouluna ja aina loppiaiseen asti katseet kääntyvät  
kohti Betlehemiä. Ne polut, joita Jeesus kulki 
Betlehemissä, Nasaretissa ja Jerusalemissa ovat 
tänään levottomia. Myös Jeesuksen ja hänen 
perheensä pakopaikassa Egyptissä rukoillaan 
sovintoa.

Rukoilkaa toivoa ja rauhaa ihmisten sydämiin pelon  
ja vihan keskellä. Tukekaa meitä rukouksin ja ajatuksin, 
jotta voimme tehdä työtämme, sanoo kirkkoherra
Salim seurakunnasta, joka on paikallisen Pipliaseuran 
kumppani lapsityössä. Salim on arabiankielinen  
nimi, joka tarkoittaa rauhaa ja turvallisuutta. Salim  
tekee työtä, jonka keskiössä on hänen oma nimensä. 
Rauha voi syntyä vain, jos kaikki konfliktin osapuolet  
sitä haluavat, ei ulkopuolelta käskien. 

Suomen Pipliaseuran vuoden 2020 vuositeema vie  
tutustumaan israelilaisiin, palestiinalaisiin, Israelin  
arabiankielisillä alueilla asuviin ja egyptiläisiin,  
Raamatun maihin ja tapahtumapaikoille. Näillä alueilla 
kristityt ovat eläneet ja toimineet Jeesuksen ajoista  
alkaen. Joissakin alueen seurakunnissa käytetään 
jumalanpalveluksen liturgiassa Jeesuksen äidinkieltä 
arameaa.

Syvän rauhan lähde pulppuaa Jumalasta. Siitä 
Paavalikin puhuu: (Gal. 1:3): Jumalan, meidän Isämme, 
ja Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja rauha teille. 
Sitä myös Piplian väki toivoo sinulle joulun hälinän 
keskellä ja senkin jälkeen uuden vuoden alkaessa.

”Minä jätän
teille rauhan.

Joh. 13:27

kuva: katri saarela
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 TEKSTI: ANTTI SIUKONEN  KUVA: KATRI SAARELA

Moniko suomalainen on mahtanut avata  
Raamatun viimeisen vuoden aikana? 
Raamattu.fi-sivustolla on käynyt yli 450 000 
eri kävijää vuoden 2018 lokakuusta lähtien, 
kun sivusto siirtyi Pipliaseuran ylläpidettä-
väksi. Sivustolla on käyty yli 1,1 miljoonaa 
kertaa ja keskimääräinen sivustolla vietetty 
aika on noin viisi minuuttia. 

Luvut kertovat, että Raamattua luetaan  
paljon myös digitaalisessa ympäristössä. Siksi 
Raamattu.fi-sivuston ja Piplia-sovelluksen  
kehittämiseen kannattaa myös satsata.  
Marraskuussa sivustosta teetettiin käytettä-
vyys- ja saavutettavuusarvio, joka auttaa  
kehittämään sivustoa yhä käyttäjäystävällisem-
mäksi. Nyt valmistaudutaan tammikuussa  
lanseerattavaan uudistukseen. 

Perustoiminnot ilmaisia, tilaajakäyttäjälle 
lisää sisältöjä
Raamattu.fi-sivustolla voi paitsi lukea Raamat-
tua useista eri käännöksistä ja tehdä raamattu-
hakuja, myös syventää tietämystään Raamatun 
ajan maailmasta, sen ilmiöistä ja ihmisistä. 
Piplia-sovellus puolestaan on helppokäyttöi-
nen raamatunlukusovellus, joka tuo päivän 
sanan ja ääniraamatun helposti saataville 
matkapuhelimeen.  

Osa toiminnoista, kuten ääniraamatun  
kuuntelu, tausta-aineistojen lukeminen tai 
muistiinpanojen tekeminen on edellyttänyt 
kirjautumista. 

Suomen avatuin
RAAMATTU.FI

Uudistuksen myötä toimintoja ja sisältöjä 
tulee lisää. Kreikan ja heprean alkukieliset teks-
tit, Suomalainen ääniraamattu 1992 ja 1933/-
38, sadoittain raamatuntekstejä taustoittavia 
artikkeleita ja kuvia. Kuluja katetaan 12 kuukau-
den tilausjaksoja myymällä. Perustoiminnot tu-
levat kuitenkin aina olemaan vapaasti saatavilla 
niin sovelluksen kuin verkkosivuston kävijälle.

Rippikoululaisille erityishuomiota
Pipliaseura painaa lähes jokaisen Suomessa 
jaettavan rippiraamatun. Jatkossa rippiraama-
tut sisältävät myös yksilöllisen koodin, joka  
oikeuttaa 12 kuukauden tilausjaksoon verkko-
palvelussa. Rippiraamatun koodit on liitetty 
”digitaaliseen kohtaamispolkuun”, jolla 
tarkoitetaan rippikoulun käymistä tukevaa 
sähköpostiviestien sarjaa. Sisältö on tuotettu 
yhteistyössä evankelis-luterilaisen kirkon 
kirkkohallituksen sekä ja muutaman suuren 
seurakuntayhtymän rippikouluvastaavien 
kanssa.

Raamattu.fi ja Piplia-sovellus uudistuvat tammikuussa



 TEKSTI: TUIJA NUMMINEN
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Rippikoululle jatkoa   
digitaalisesti
Kasvatuksen ja perheasioiden asiantuntija  
Jari Pulkkinen Kirkkohallituksesta on ollut 
mukana suunnittelemassa rippikoululaisten 
kohtaamispolkua, jossa rippikouluraamattuun 
painettu koodi mahdollistaa riparilaisen ja 
seurakunnan kohtaamisen rippikoulun aikana 
ja myös sen jälkeen.

Ripariraamattujen koodin kautta tulevat 
mahdollisuudet tarjoavat Pulkkisen mukaan 
kirkolle yhden uuden ja erinomaisen väylän 
olla yhteydessä rippikoululaisiin. 

– Sovelluksen kautta pystymme yhdessä  
seurakuntien kanssa miettimään, millaista  
sisältöä haluamme tarjota nuorille tämän  
palvelun kautta. Tässä vaiheessa olemme 
suunnitelleet kahdeksan erilaista viestiä, 
jotka lähtisivät nuorille koodin aktivoimisen 
jälkeen säännöllisin väliajoin.

Nuoren kannattaa siis aktivoida henkilö-
kohtainen koodinsa heti rippikoulun alussa.  
Mitä riparilainen saa tästä? – Rippikoululainen 
saa ennen kaikkea laadukkaasti toteutettua 
ja mielekästä sisältöä oman rippikoulunsa  
aikana. Tarkoitus on palvelun kautta jakaa 
nuorille kohdennettua sisältöä rippikouluun 
liittyen: tunteita, kokemuksia ja uusia näkö-
kulmia.  

Pulkkinen toivoo, että rippikoulun ohjaajat 
kannustaisivat nuoria kiinnostumaan tästä  
uudesta mahdollisuudesta saada lisätietoa 
rippikouluun liittyvistä teemoista. – Erityisesti 
alkuvaiheessa rippikoulujen ohjaajilla on  
tärkeä rooli kannustaa nuoria aktivoimaan 
koodi, jotta palvelu tulee käyttöön. Palvelun 
tarjoa mia sisältöjä kannattaa myös laajemmin 
hyödyntää rippikouluissa. Kun uusi viesti on 
lähetetty, siihen kannattaa palata rippikoulun 
tapaamisten yhteydessä.
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 TEKSTI: KATRI SAARELA  KUVAT: SUOMEN PIPLIASEURA

– Pipliaseura on upea paikka eri 
perinteistä tulevien kristittyjen kohtaa-
miseen ja yhteyteen, sanoo brasilialai-
nen teologi ja Yhtyneiden Raamattu-
seurojen (UBS) seurakuntasuhteiden 
johtaja Rosalee Velloso  Ewell. Hän 
vieraili pääpuhujana loka kuussa 
järjestetyssä Yhteinen missio 
-lähetyskonferenssissa Tampereella.

Konferenssi kokosi suomalaisia lähe-
tysjärjestöjä ja kirkkokuntia juhlimaan 
100-vuotiasta Lähetysneuvostoa. 
Toista kertaa Suomessa vieraillut  
Rosalee Velloso Ewell koki, että kon-
ferenssi oli hyvin eteenpäin katsova. 
Ewell rakentaa työssään siltoja eri 
kristillisten toimijoiden välille ja hän 
havaitsi konferenssin keskusteluissa, 
että erimielisille näkemyksille oli  
ilaa, ja ne kohdattiin rakentavasti. 
Ewell ihaili myös, miten vanhemmat 
sukupolvet halusivat luoda tilaa uusille 
tekijöille. 

Kristittyjen yhteys rakentaa rauhaa
– Tämä oli rohkaisevaa. Nuoret johtajat kun-
nioittivat edeltäjiään. Oli hienoa nähdä, mi-
ten sujuvasti eri kirkkokunnat ja järjestöt 
kokoontuivat yhteen. Kaikki ovat yhteisellä 
missiolla: Jumala on antanut meille lahjan, 
jota meidän pitäisi jakaa koko maailmalle.

Pipliaseurat rakentavat yhteyttä  
kirkkokuntien välillä
Rosalee Velloso Ewell pitää kristittyjen  
yhteyttä välttämättömänä lähetystehtävän 
onnistumisen kannalta. Hän kokee UBS:n 
työssä rohkaisevana sen, miten kollegoilla 
on tahtoa työskennellä yhdessä yli kirkko-
kuntarajojen.

– On ehdottomasti se tunne, etteivät  
kirkkosuhteet ole erillisiä asioita. Kirkkojen  
välistä yhteistyötä tulisi kehittää ja käyttää 
Pipliaseurojen tavoitteiden saavuttamisessa.

Ewell rakentaakin työssään yhteyttä 
eri kirkkokuntien kanssa ympäri maailman. 
Keskeistä työssä on, että pipliaseurat ja kirk-
kokunnat jakavat keskenään parhaita käytän-
töjä yhteisen työn tekemiseen.  Ensi vuonna
on ryhmätapaamisia muun muassa Latina-
laisessa Amerikassa, Aasiassa ja Afrikassa. 

Ennakkoluulot murenevat 
kohtaamisissa
Rosalee kertoo esimerkin kristittyjen 
keskinäisestä rauhanrakentamisesta. 
Hän oli mukana työstämässä ekumee-
nista ”Kristillinen todistus moniuskon-
toisessa maailmassa” -asiakirjaa, jossa 
esitellään menettelytapasuosituksia eri 
puolilla maailmaa tehtävää kristillistä 
todistusta varten. 

– Itse prosessi oli yhtä tärkeä kuin asia-
kirjan sanat. Jotkut osallistujat tapasivat 
ensimmäistä kertaa ihmisiä eri kristityis-
tä traditioista. Ennakkoluulot murenivat, 
kun huomattiin, että rakkaus Kristuk-
seen on yhteinen. 

Yhteisen asiakirjan työstö itsessään 
oli sillanrakentamista. Ihmiset sitoutui-
vat asiakirjan teksteihin samalla, kun he 
työstivät tekstiä keskenään ja kokivat 
vahvaa yhteyttä, vaikka heidän taus-
tansa oli eri kulttuureista ja perinteistä. 
Prosessiin liittyi syvää ystävyyttä.

Rosalee Velloso Ewell työskentelee 
UBS:n lisäksi englantilaisen Redclif-
fe College -lähetyskoulun rehtorina 
sekä toimii Maailman Evankelisen 
Allianssin teologisen komission joh-
tajana.



Täytin hiljattain työterveyskyselyn ja sen mukaises-
ti hyvinvointinäkymäni ovat hyvät, jopa erinomai-
set. Tuntui hyvältä, kun sähköpostiin tuli tällainen 
kysely ja että sen otsikkona oli ”Terveytesi on 
tärkeä”. Toki tiedostan, että työterveydelläni on 
kansantaloudellinen ulottuvuus: jos en kykene 
työskentelemään, minusta tulee nopeasti kallis  
yhteiskunnalle. Koen kuitenkin kiitollisuutta, että 
ympärilläni on turvaverkko, joka pyrkii maksimoi-
maan hyvinvointini ja terveyteni. Minulla on väliä. 

Toisinkin voisi olla, jos kamppailisin eloonjäämises-
tä, raataisin pelloilla päivät ja tekisin kotitöitä illat 
ilman riittävää lepoa, mahdollisuuksia vaikuttaa  
hyvinvointiini.

Tätä vasten omat valitukset ovat joskus aikamoista 
nurinaa, vaikka ne murheet tuntuvatkin itselle  
suurilta. Kiitollisuuden eteen pitää tehdä työtä 
aktiivisesti : valita että vesilasi on ennemmin  puo-
liksi täysi kuin tyhjä.

Jos kiitollisuus on pohjavire, sen päälle rohkaisen 
rakentamaan elämän, joka perustuu ymmärtämyk-
selle siitä, kuka olet – millaiset lahjat, taipumukset 
ja kiinnostuksen kohteet sinulla on luonnostaan. 
Tein itse aikoinaan työtä, jossa stressaannuin,  
nukuin öitäni huonosti ja olin ylipäänsä pitkälti 
oman mukavuusalueeni ulkopuolella, vaikka  
näennäisesti menestyinkin työssäni. Kun löysin 
sen, missä omat lahjani tulevat parhaimmin käyt-
töön, olen pystynyt tekemään työni enemmän  
levosta käsin. 

* KOLUMNI

Piia Huurtola aloitti syyskuussa Suomen Piplia-
seuran hallintojohtajana.

Siksi rohkaisen näkemään vaivaa siihen, että teet 
unelmistasi totta, ja jos et tiedä vielä mitkä   
unelmasi ovat, tee työtä myös niiden löytämiseksi. 
Ihmiset, jotka palvelevat yhteiskunnassa parhaim-
milla lahjoillaan, voivat paremmin, ja sitä 
kautta myös ihmiset heidän ympärillään voivat 
paremmin. Sinulla on väliä.

Kun palvelemme toisiamme (omilla lahjoillamme) 
lisäämme hyvinvointia omassa ja muiden elämässä.

Työyhteisön hyvinvoinnin johtotähtenä voi pitää 
Jeesuksen asennetta. Hän teki viimeisessä tiimi-
palaverissaan (ehtoollisella) palvelustehtävän 
pesemällä tiiminsä jäsenten jalat (Joh. 13: 1–17),  
jopa sen, jonka tiesi hänet pettävän. Tästä   
saamme jokainen hyvän esimerkin töihin ja   
muuallekin elämään:  ”Jos nyt minä, teidän herranne 
ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne,  tulee 
myös teidän pestä toistenne jalat. Minä annoin  
teille esimerkin, jotta tekisitte saman minkä minä 
tein teille. Totisesti, totisesti: ei palvelija ole  
herraansa suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä 
suurempi. Kun te tämän tiedätte ja myös toimitte 
sen mukaisesti, te olette autuaat.” (Joh. 13: 14–17)

 TEKSTI: PIIA HUURTOLA
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Minulla on väliä. Sinulla on väliä.



 TEKSTI: MARTTI ASIKAINEN JA SATU TOUKKARI  KUVAT: MARTTI ASIKAINEN JA KATRI SAARELA
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Rukoilkaa rauhaa 
ihmisten sydämiin

TEKSTI: HANNA HOKKANEN  KUVAT:  SUOMEN PIPLIASEURA

Leirikeskuksena toimivan kirkon pihan täyttää lasten iloinen mekastus. 
150 leiriläistä leikkii yhdessä vapaaehtoisten leirivetäjien johdolla Zababdin 
kylässä Palestiinalaisalueella, josta turvalliset leikkipaikat puuttuvat 
kokonaan. Anglikaaninen Pyhän Matteuksen seurakunta on avannut ovensa 
perheille ja lapsille, jotka kaipaavat rauhan satamaa konfliktin keskellä. 

Pipliaseuran ja seurakunnan yhteiset leiripäivät kokoavat satoja lapsia Raa-
matun kertomusten ja kristillisten arvojen äärelle. Vuoden 2019 teemana 
leireillä on ollut sovinto. Lapsia opetetaan elämään rauhassa ja sovussa, 

 Palestiinalaisalueella ei ole turvallisia leikkipaikkoja lapsille.

 Pyhän Matteuksen seurakunta on avannut ovensa perheille ja lapsille, 

 jotka kaipaavat rauhan satamaa konfliktin keskellä. 

     TIESITKÖ TÄMÄN   ■   FAKTOJA
 �54% Palestiinan alueen asukkaista  
on alle 18-vuotiaita. Siksi panoste-
taan lapsiin, nuoriin ja perheisiin.
 �Palestiinan Pipliaseuran työ on   
tavoittanut muutamassa vuodessa  
yli 40 000 lasta ja nuorta.
 �Raamattuja ja muuta hengellistä  
materiaalia on jaettu jo 50 000  
kappaletta.
 �Suomen Pipliaseura tekee Lähi- 
idässä työtä myös Israelin, Arabi- 

     Israelin sekä Egyptin Pipliaseuran
     kanssa.



    Ihmisiä Lähi-idässä –   
      Pipliaseuran vuositeema 2020   
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antamaan ja pyytämään anteeksi, autta-
maan ja kunnioittamaan toisiaan.

– Lasten leirit palvelevat yhteisöämme 
merkittävästi. Ne vastaavat lasten  
kristillisen kasvatuksen tarpeeseen ja 
tukevat muutoinkin kokonaisvaltaises-
ti lasten kasvua. Leirien toiminta opettaa 
lapsia toimimaan yhdessä. Perheet  
arvostavat suuresti sitä, mitä teemme 
heidän perheilleen, kertoo Pyhän Matteuk-
 sen seurakunnan kirkkoherra Salim. 

Konfliktin keskellä elävät lapset tarvitse-
vat turvaa, rauhaa ja elävän esimerkin sii-
tä, miten eletään sovussa toisten kans-
sa. Pipliaseuran lapsityö tarjoaa lapsille 
ja nuorille turvallisen tilan, jossa voi käsi-
tellä omia tunteita ja pelkoja ja harjoitella 
yhteistyötaitoja.

Me olemme yhtä
Pyhän Matteuksen seurakunta on yksi  
Jerusalemin hiippakunnan 30 kirkosta. 
Kirkko omistaa sairaaloita, kouluja  ja las-
tentarhoja, jotka palvelevat kaikkia pales-
tiinalaisia uskonnosta riippumatta. Kirk-
koherra kokee, että koulut ja lastentarhat 
auttavat ihmisiä ymmärtämään toisiaan 
hengellisesti. Myös lastenleireille voi tulla 
kuka tahansa. 

– Leirille tulevat lapset ovat kristittyjä eri 
kirkoista. Emme erottele lapsia. Uskom-
me samaan Jumalaan, joten kaikki lapset 
ovat tervetulleita. Me kuulumme samaan 
yhteisöön, olemme yhtä, joten leirimme 
vahvistavat koko yhteisöä  uskonnosta 
riippumatta, kirkkoherra Salim summaa.

Myös ei-kristityt perheet luottavat   

kirkon lapsityöhön, vaikka opetus on 
kristillistä, ja kaikki lapset uskontokun-
taan katsomatta ovat tervetulleita.   
Lasten kasvatus konfliktin keskellä   
yhdistää: toisten kunnioittaminen,   
sovinto ja rauha ovat arvoja, joita kaikki 
vanhemmat haluavat lapsiinsa istuttaa. – 
Vanhemmat kokevat, että on hyvä opet-
taa lapsille, että olemme yhtä.

Lapsityötä Pipliaseuran tuella
Pyhän Matteuksen seurakunta ja Piplia-
seura toimivat yhdessä Palestiinan per-
heiden hyväksi. Pipliaseuran vapaaeh-
toiset ovat mukana leiripäivissä ja jär-
jestävät osan toiminnasta. Seura tukee 
lapsityön koulutuksia seurakunnassa ja 
tarjoaa materiaaleja lapsi- ja perhetyö-
hön. Yhteistyö toimii saumattomasti.

– Vapaaehtoiset lastentapahtumissa 
ovat yksi tiimi, jossa on sekä seurakun-
tamme että Pipliaseuran vapaaehtoisia. 
Olemme hyvin läheisesti yhteistyössä, 
kirkkoherra iloitsee.

Pipliaseuran tuki on tärkeää erityises-
ti kirkon osaamisen kehittymisessä. Työ 
ei ole aina helppoa, mutta kirkko haluaa 
tukea alueen lasten kasvatustyötä ja olla 
kristillisenä todistuksena kaikille yhtei-
sön jäsenille. Yhteistyön, koulutuksen ja 
materiaalisen tuen lisäksi ja ennen kaikkea 
kirkkoherra Salim toivoo esirukouksia. 

– Rukoilkaa Suomessa rauhaa Palestiinan 
alueelle. Rukoilkaa toivoa ja rauhaa 
ihmisten sydämiin pelon ja vihan keskellä.
Tukekaa meitä rukouksin ja ajatuksin, 
jotta voimme tehdä työtämme.

 
 
 

vuoden 2020 vuositeema vie tutustumaan 
israelilaisiin, palestiinalaisiin, arabi-Israeli-
laisiin ja egyptiläisiin, Raamatun maihin ja 
tapahtumapaikoille. Näillä alueilla kristityt 
ovat eläneet ja toimineet Jeesuksen  
ajoista alkaen.  

uutisten luoma kuva Lähi-idästä on täynnä 
uhkakuvia ja vastakkainasettelua. Kaiken 
keskeltä löytyy myös toivon pilkahduksia. 
Näistä kertovat Lähi-idän pipliaseurat  
itse tammikuussa 2020 julkaistavassa  
Ihmisiä Lähi-idässä -aineistopaketissa. 
Rauhan, sovinnon ja kristillisen identi-
teetin teemoihin perehdytään tiedon,  
tarinoiden ja toiminallisten työskentelyjen 
välityksellä.  

aineistopaketti lähetetään seurakuntiin  
lähetys- ja kansainväliseen työhön ja  
nuorisotyölle. Järjestämme myös koulu-
tusta materiaalin hyödyntämiseen.  
Koulutukseen kutsutaan erityisesti  
lähetys- ja kansainvälisen työn, kasvatus- 
ja rippikoulutyön ja aikuistyön työnteki-
jöitä. Koulutukseen ovat tervetulleita 
myös vapaaehtoiset vastuunkantajat  
seurakunnasta.  

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

Lue lisää: Piplia.fi:n tapahtumakalenteri 
sekä kirkon koulutuskalenteri. 

Materiaali on ilmainen. Toimituskulut  
5 kappaleen ja sitä suuremmista tilauksis-
ta 10 euroa. Voit ladata tai tilata materiaa-
lin osoitteessa: Piplia.fi/vuositeema. 

Tilaukset myös sähköpostilla:   
info@piplia.fi. Materiaali lähetetään  
seurakunnille tammikuun aikana. 
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Viidennen polven kristittynä 

TEKSTI: ULLA OINONEN  KUVAT: SUOMEN PIPLIASEURA

Bonnie Bao oli syyskuussa Pipliaseuran vieraana isänsä  
pastori Bao Jiayuanin kanssa. Ensikertalaisena Suomessa hän 
huomioi heti raikkaan ilman, erilaisen arkkitehtuurin ja valtavan 
puiden määrän sekä sen, kuinka vähän täällä on ihmisiä. 
Pastorin tytär oli jo pienenä kiinnostunut Raamatun tarinoista,  
ja hänellä oli oma Raamattu alakoululaisena. Kertomus Danielin 
uskosta teki häneen silloin vaikutuksen.

Mieleenpainuneita joulumuistoja
Kun Bonnie oli pieni, perhe asui teologisen tiedekunnan 
alueella. Kristityt ovat Kiinassa vähemmistönä, ja koulun  
jälkeen Bonnien ystävät usein seurasivat häntä, koska Bonnien 
perhe asui niin mielenkiintoisessa paikassa. Joulunaikaan 
lapset halusivat tietää, miten joulua vietetään, ja he osallis-
tuivat jouluaaton avoimeen juhlaan tiedekunnassa. 
Joulunviettoon kuuluivat muun muassa kuoron laulamat 
joululaulut ja opiskelijoiden esittämät näytelmät joulu-
evankeliumista. 

Bonnien isä hankki perheelle joululahjat ja heillä oli koristeltu  
joulukuusi. Isä kysyi tyttäreltään joululahjatoiveita ja lahja 
tuli Bonnien nukkuessa hänen vuoteensa viereen. Bonnie 
muistaa yhä lapsuudesta tunteen, kun hän keskellä yötä  
heräsi ja tunnusteli, onko paketti jo ilmestynyt lattialle.

Joulunaika kiinnostaa edelleen kiinalaisia ja kirkot täyttyvät 
ihmisistä.

Maailmanhistorian vaikuttavat käänteet
Bonnien isä, pastori Bao Jiayan, ehti opiskella neljä vuotta 
Nanjingin teologisessa seminaarissa, ennen kuin kulttuuri-
vallankumous alkoi Kiinassa vuonna 1966, ja seminaari sul-
jettiin muiden koulujen ohella. Kulttuurivallankumous teki 
kaikesta uskonnonharjoittamisesta kiellettyä. Kirkot suljet-
tiin ja Raamatut poltettiin, eikä niitä saanut omistaa. 

— Ainoastaan englanninkielinen Raamattuni säästyi, koska 
  sotilaat luulivat sitä sanakirjaksi. Raamattuni säilyminen 
vahvisti uskoani Jumalan läsnäoloon myös tuhon ja vaikean 
ajan keskellä, pastori Bao kertoo. Bao Jiayuan lähetettiin 
muiden nuorten kanssa maatöihin. Hänen isänsä, joka oli 
pappi, joutui myös kärsimään.

Maailman historian tapahtumat ovat koskettaneet Bonnien 
perhettä. Bonnien omaan elämään vaikutti vuoden 2001 
syyskuun 11. päivän terrori-iskut New Yorkissa. Häneltä jäivät 
yliopisto-opinnot Yhdysvalloissa, koska hän ei saanut maa-
han viisumia. — Kiinassa ei ole yleistä, että perheessä olisi  
näin pitkä historia kristittyinä. Tunnen itseni ja perheeni  

Kiinassa 



TEKSTI: TERHI HUOVARI  KUVA: UBS CHINA PARTNERSHIP
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Etelä-Afrikan tilaamassa raamattuerässä oli 200 miljoonas 
Raamattu. Kuvassa oikealla Etelä-Afrikan Pipliaseuran   
pääsihteeri Dirk Gevers.

200 MILJOONAA 
RAAMATTUA PAINETTU 
KIINASSA

Maailman suurimmassa raamattupainossa (Amity Printing 
Press) painettiin tänä syksynä 200 miljoonas Raamattu. 

Merkittävää rajapyykkiä juhlittiin suuren kutsuvierasjoukon 
kanssa marraskuussa Nanjingissa Kiinassa. Raamatuista  
85 miljoonaa on mennyt jakeluun Kiinaan sisällä mukaan 
lukien näkövammaisten Raamattu sekä Raamatut 11 Kiinan 
vähemmistökielelle.
 
Myös Suomen Pipliaseura oli kutsuttu paikalle, edustajinaan 
hallituksen jäsen Anne Haverinen sekä viestintä- ja varain-
hankintajohtaja Terhi Huovari. Suomen Pipliaseura oli  
kulttuurivallankumouksen jälkeen tukemassa Nanjingin  
kirjapainon perustamista, mikä toteutui vuonna 1987.  
Suomesta kirjapainoon toimitettiin kymmenen vuoden  
ajan raamattupaperia.
 
Nykyään Raamattu on Kiinan kysytyin kirja. 

siunatuiksi. Olen oppinut isältäni sisäistä vahvuutta. 
Hän ei ole koskaan syyttänyt asioiden tilasta ketään. 
Hän on kokenut elämässään monia muutoksia, mut-
ta hän on aina sopeutunut niihin joustavasti. Hän tekee 
kaiken uskonsa kautta, Bonnie summaa elämänsä opit.

Jumalalla on jokaiselle ihmiselle oma  
kutsumus
Bonnien työvalintoihin on vaikuttanut raamatunlause: 
”Ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palve-
lemaan.” (Mark. 10:45) Hänelle on ollut tärkeää auttaa 
muita. Vapaaehtoistöiden jälkeen Bonnie työskenteli 
Kiinan suurimmassa hyväntekeväisyysjärjestössä
Amity Foundationissa kymmenen vuotta, ja nyt hän on 
raamattutyön koordinaattorina Yhdistyneiden Raamat-
tuseurojen palveluksessa.
 
Tällä hetkellä Bonnielle voimakkain viesti  Raamatussa 
on: ”Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää 
kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen 
omat murheet.” (Matt. 6:34)

Bonnie toivookin, että hänen oma elämänsä olisi esi-
merkkinä uskosta. Ystävät ovat huomanneet Bonniesta 
kumpuavan ilon ja ovat kiinnostuneet sitä myötä myös 
kristinuskosta. Bonnie antaa usein lahjaksi Raamattuja 
ei-kristityille ystävilleen. Kiinassa painetaan paljon eri-
laisia, kauniita Raamattuja, joita on kiva antaa lahjaksi.

Bonnie on kiitollinen, että hän sai tulla Suomeen. Ihmi-
set olivat ystävällisiä ja hän koki, että Kiina on suoma-
laisten sydämissä. Myös jokaisen rukous Kiinan kristit-
tyjen puolesta on tärkeä.  

Bonnien terveiset suomalaisille monien muutoksien 
keskellä on: – Älkää olko peloissaan tulevaisuuden suh-
teen. Paikalleen ei pidä jäädä. Elämässä tarvitsee men-
nä eteenpäin. Toivoa on. Rukoilkaa. Jumala on. 

VUOSITTAIN KIINASSA KASTETAAN 
NOIN 500 000 UUTTA KRISTITTYÄ.



✐ ajankohtaista

✐ ajankohtaista
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ajankohtaista

Agricola-kävely kotimaisen pyhiinvaelluksen merkeissä

Pasilasta Genesaretinjärvelle
Kauppakeskus Triplassa Töölön seurakunnan 
Fokus-tilassa on nähtävillä Pipliaseuran
toteuttamat virtuaalikokemus Raamatun  
kertomuksista, joita Fokuksen kävijöiden  
on mahdollisuus kokea VR-lasien kautta.  
Uutuutena ovat myös Pipliaseuran 360-
videolla toteutetut raamattumietiskelyt,  
jotka johdattavat äänen kera Pyhän maan  
tapahtumapaikoille. Videoita on kuvattu  
Genesaretinjärven rannalla, Betlehemissä  
ja Jerusalemissa.

Agricola-kävely saa jatkoa ensi vuonna ja  
yhdistyy perinteiseen Agricola-kampanjaan! 
Haastamme seurakuntia järjestämään koti-
maisen pyhiinvaelluksen aloituksen Agricolan 
päivänä 9.4. joko Agricola-kävelyn taipaleelle 
Pernajasta Turkuun tai toteuttamaan kävelyn 
oman paikkakunnan historiallisia pyhiinvael-
lusreittejä seuraillen. Kävelyn voi järjestää 
myös itse kokoamalla oman kävelyporukan.

Agricola-kävelyn voi päättää kahvilaan, joka-
tarjoaa Agricola-leivoksia kansainvälisen  
lukutaidon puolesta. Kannustamme seurakun-
tia järjestämään lukutaito-tilaisuuden tai kon-
sertin Agricola-leivosten äärellä esimerkiksi 
paikallisessa kahvilassa tai oman seurakunnan 
tiloissa. 

Agricola-kävely on kotimainen pyhiinvaellus 
joka osallistaa seurakuntia mukaan  kohtaa-
maan ihmisiä ja samalla muistuttaa meitä luku-
taidon merkityksestä. Kävelyllä tuetaan Piplia-
seuran Lukutaitoa naisille -ohjelmaa,  jonka 
kautta 20 000 naista Afrikassa oppii  
lukemaan.

Agricola-kävelyn reitti kulkee reformaattorin    
ja suomen kirjakielen isän synnyinpitäjästä 
Pernajasta Turkuun, jossa Agricola toimi piis-
pana. Agricola-kävelyn idean isänä on Hannu 
Holma, joka aloitti vuoden 2019 kävelyn huh-
tikuussa Pernajasta, ja perille Turkuun tultiin 
lokakuussa. Kävelyä kertyi yhteensä yli 300 
kilometriä, ja jokainen kilometri kerrytti lah-
joituksia Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjel-
maan. Kiitos kaikille mukana olijoille!

Anna ystäville Voimalahja
Uudet jouluiset aineettomat lahjat

Tilaa Voimalahja osoitteesta voimalahja.fi.



          Käännösnurkka                                             

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

Makasiko Vapahtaja sittenkään  
seimessä?
Jeesus-vauva kapaloitiin seimeen eli 
eläinten ruokakaukaloon nukkumaan. 
Kreikan fatne tarkoittaa juuri tätä,   
kreikan ruokakaukaloa. Sanojen   
merkitykset eivät kuitenkaan pysy aina 
samana. Ne saattavat laajentua tai   
muuttua kokonaan toiseksi. 

Fatnen merkitys on laajentunut.   
Ruokakaukalon lisäksi se voi joissain  
asiayhteyksissä tarkoittaa eläinten   
ruokailupaikkaa yleensä tai jopa eläin-
suojaa, jossa eläimet syövät. Tällöin  
suomennos voisi olla vaikkapa talli   
tai navetta.

Luukas kertoo Jeesuksen päätyneen  
fatneen, koska majatalossa ei ollut tilaa. 
Pitäisikö kääntää seimeksi vai talliksi? 
Majatalon vaihtoehdoksi sopii pikemmin-
kin eläinsuoja kuin ruokakaukalo. Tällöin 
fatne pitäisi kääntää vaikkapa talliksi.

Toisaalta sanan perusmerkitys on 
'seimi' eikä tämä merkitys ole   
kertomusjuonessa mahdoton.  
Parasta olisikin ymmärtää fatne sekä 
talliksi että seimeksi. Ehkä näemme  
tällaisen käännöksen syksyllä ilmesty-
västä Uuden testamentin käännöksessä, 
UT2020:ssa. ”Hän kapaloi vauvan 
tallissa ja pani tämän eläinten ruoka-
kaukaloon.”
TEKSTI: NIKO HUTTUNEN

Niko on Pipliaseuran Uuden testamentin käännös-
hankkeen, UT2020:n eksegetiikan asiantuntija.
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Jeesuksen syntymä jouluna    
kertoo uuden ajan alkamisesta 
Pipliaseuran tämän vuoden joulukortti on jälleen kuvataiteilija, kuvittaja  
Katri Kirkkopellon maalaama.  

Joulukortin avattavat sivut ovat kuin vanha kulunut ikkunaluukku, josta näkyy iki-
aikainen tähtitaivas. Keskellä loistava jouluntähti valaisee ikkunan ristinmuotoista 
aukkoa ja johdattaa ajatukset seimen äärelle.

Kortista välittyy herkkä ja lämmin joulun tunnelma Jeesus-vauvan nukkuessa  
keskeisellä paikalla kahden enkelin suojaamana ja siunaamana kortin sisäsivulla. 

– Enkelit merkitsevät minulle suojaa, hyvyyttä, lohtua, valoa ja kauneutta. Se kaikki 
ympäröi kuvassa Jeesus-lasta, kertoo Katri Kirkkopelto kortistaan.

Hän pohti korttia tehdessään sitä, miten moninaisia perheet ovat nykyisin, ja  
perheen jäsenet voivat olla kaukana toisistaan. – Joulu voi olla monelle myös   
vaikeaa, ehkä yksinäistäkin aikaa. 

Tämän vuoden joulukortin kautta Kirkkopelto haluaa muistuttaa, että joulun ydin-
sanoma Jeesuksen syntymästä on paljon enemmän kuin perhekuvaelma. Joulun 
sanoma kuuluu kaikille. Jeesus on lahja. 

– Päätin kuvata Jeesus-lapsen enkelien keskellä ja korostaa Jeesuksen merkitystä.
TEKSTI: TUIJA NUMMINEN

Voimafestivaali 2020
Pipliaseuran vuosijuhlat ovat saaneet  
uuden nimen, voimafestivaali, jota   
juhlitaan Espoon Tapiolassa 16.—17.5.2020.

Raamattusunnuntai 26.4.2020 
Raamattusunnuntaina kannetaan   
Kirkkohallituksen määräämä kolehti  
Pipliaseuralle. Kolehdilla tuetaan  
Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjel-
maa. Saarnanjuuren kirjoittaa pastori 
ja Erätauko-säätiön toimitusjohtaja  
Laura Arikka. 
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hyvää tekevä rytmi

Pauliina Kainulainen on ekoteologi ja Enonkosken 
luostariyhteisön retriittipappi, joka on kirjoittanut
Piplia-lehden vuoden 2019 raamattumietiskelyt.

Ihmisen sielulle tekee hyvää, jos voi elämässään seurata luonnon 
kiertokulkuja. On hyväksi vaalia yön unta, yö antaa luvan  
irrottautua päivän suorittamisesta ja vastuunkannosta. Syksy  
on kääntynyt pimennon ajaksi, tervehdyttävän levon ajaksi.  
Joulun tienoon lepotuokio on monille rauhallisin koko vuodessa.

Kaukaa Raamatun vanhimpien kirjojen maailmasta välittyy  
meille lisää viisautta siihen, miten elämäänsä voi terveeksi  
tekevällä tavalla rytmittää. Sapatin levosta itse Luoja antoi  
esikuvan: luotuaan koko tämän kauniin maailman, hän lepäsi  
seitsemäntenä päivänä.

Juutalaisuudessa arvostetaan äkkipysäystä eli selkeää siirtymää 
työstä sapatinlepoon. Silloin lopetetaan luova työ – maailma on 
jo luotu, ihminen voi välillä huokaista ja huomata sen, kiittää.  
Pyhäpäivä olkoon erilainen kuin muut päivät. Silloin voi tehdä  
jotain erilaista, jotain mistä nauttii muttei arkena ehdi.  

Kolmannessa Mooseksen kirjassa kehotetaan myös sapatti-
vuoden ja riemuvuoden viettoon:
Maan tulee joka seitsemäs vuosi saada sapatinlepo Herran 
kunniaksi. (3. Moos. 25:2)

Sapattivuonna maa saa levätä. Rauha koskee myös karjaa ja  
muita eläimiä. Maa tuottaa itsestään sadon pitäen ihmisenkin 
tarpeista huolen.

Kun on kulunut seitsemän kertaa seitsemän viikkoa, tulee joka 
viideskymmenes vuosi viettää riemuvuotta. Se on suuren 
sovinnonteon vuosi, ja kaikki maansa menettäneet saavat palata 
omalle maalleen. Kun syntyneitä elintasokuiluja tasoitetaan,  
voi yhteisön elämä jatkua mahdollisimman rauhanomaisena. 

Myös riemuvuonna maa saa olla rauhassa. Voisiko alkava  
vuosi 2020 olla meille riemuvuosi? Viime sotien jälkeen, reilut 
viisikymmentä vuotta, Suomessa on eletty kasvavan hyvinvoin-
nin mutta myös enenevästi luontoa rasittavan kulutuskulttuurin 
aikaa. Vietetään riemuvuosi, joka tasaa elintilaa muillekin lajeille:
•  Annetaan metsiemme kasvaa rauhassa, puiden pulskistua 

ja kerätä ilmakehästä hiilidioksidia varastoon. Vähennetään 
avohakkuita, käytetään lempeämpiä menetelmiä silloin, kun 
puuta metsistä korjataan.    

•  Päästetään irti vertailusta, hillitään haluamme ostaa uutta – 
näin vähenee paine hakata metsää ja kaivaa maan aarteita.

•  Annetaan levon ja rauhan aika myös metsän eläimille.  
Kuukkeli  ja jänis kiittävät, kun niiden koti säilyy. Samoin  
pienet ötökät, joita moni ei tunne nimeltä, mutta jotka  
saattavat olla arvaamattoman arvokkaita luonnon   
kokonaisuudelle.

Tällainen riemuvuosi tekee hyvää myös ihmisen sielulle. Se vaalii 
maata, josta tulevaisuuden taimet kasvavat.
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Katuosoite  ............................................................   Uusi osoite.....................................................................

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

MIKKELIN PIPLIASEURA
Pj. Marja Holm
Mikkelin seurakuntakeskus PL 21, 
50101 Mikkeli
marja.holm@evl.fi

OULUN PIPLIASEURA
Pj. Seija Helomaa 
Kirkonniementie 6, 90900 Kiiminki
040 5793 245, 
seija.helomaa@evl.fi 
Aluekouluttaja Riku Korkeamäki, 
puh. 044 020 2262, 
riku.korkeamaki@gmail.com

PIRKANMAAN PIPLIASEURA
Pj. Anne Karhola
Kaskitie 12, 33540 Tampere
anne.karhola@tukenanne.fi

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 7, 20540 Turku
050 566 2110

Markku Kotila, toiminnanjohtaja 010 838 6512
Kansainvälinen työ
Richard Brewis, kansainvälisen työn johtaja 010 838 6510
Seppo Sipilä, asiantuntija, raamatunkäännöstyö 010 838 6514
Pekka Wilde, asiantuntija, raamatunkäännöstyö 010 838 6501
Ari Vitikainen, asiantuntija, lukutaitotyö 010 838 6521
Seurakuntapalvelu
Antti Siukonen, seurakuntapalvelun johtaja 010 838 6531
Ulla Oinonen, 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 
Hanna Hokkanen, varainhankinnan päällikkö 010 838 6532
Katri Saarela, verkkoviestintäpäällikkö 010 838 6535
Anu Tuomainen, visuaalinen suunnittelija 010 838 6525
Kati Kajander, varainhankinnan assistentti 010 838 6517
Niko Huttunen, eksegetiikan asiantuntija, UT2020-hanke
Tuomas Juntunen, kielellinen asiantuntija, UT2020-hanke
Talous ja hallinto
Eeva Vuorinen, talousjohtaja 010 838 6513
Piia Huurtola, hallintojohtaja 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.

Piplia 4/2019

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

piplia.fi  | raamattu.fi  | agricola.fi  |  pipliakauppa.fi

ETELÄ-HÄMEEN PIPLIASEURA
Siht. Seija Sunna
Tarjantie 79 A 12, 15950 Lahti
050 543 9812

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

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

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

KESKI-SUOMEN PIPLIASEURA
Pj. Risto Vallipuro, 
Tikkakosken kirkko, Kirkkokatu 18,  
41160 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

LAPIN PIPLIASEURA
Pj. Matti Suomela
Notkontie 5, 99600 Sodankylä.
0400 399100,
matti.suomela@pp.inet.fi

Pipliaseura maksaa postimaksun

suomen pipliaseura ry
tunnus 5005 291
00003 vastauslähetys

al
ue

el
li

se
t 

pi
pl

ia
se

ur
at

 

he
nk

il
Ö

ku
nt

a
ha

ll
it

us

Seuraa ja osallistu somessa                    

       t       ™ 

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

Jukka Keskitalo (pj.), Anne Haverinen, Helsinki (SVKN), 
Minna Koistinen, Imatra (ev.lut.), Risto Korhonen,  
Tampere (ev.lut.), Timo Mäkirinta, Jyväskylä (ort.),  
Risto Nurmela, Parainen (ev.lut.), Jaana Rantala, Turku 
(ev.lut.), Katri Tenhunen, Helsinki (kat.), Jaakko Weuro, 
Helsinki (ev.lut.).



Merkitse viivalle kappalemäärät!

pipliakauppa.fi  ■  
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IPLiA.  

Nahkakantiset kirjat ovat kotimaista 
laatutyötä. Vaikuttavan valikoiman löydät 
osoitteessa pipliakauppa.fi
-20 % tarjoushintaan alennuskoodilla 
IHMELAHJAT19

Voimassa 24.12. saakka.

On aika ihmeiden

Nahkakantiset Raamatut ja virsikirjat 

Rapinaraamattu             
Vastustamattoman mukava ja rapiseva pehmokirja. Vauvan 
ikioma ensilahja. Sisältää Psalmin 139 ajatuksen leikkinä, 

jossa lauletaan mukana. 9,90 €

   

Korut
ikuinen ystävä
Moderni enkeliriipus sopii 
monelle. 
Saatavana vain Pipliasta.
41 €

herran siunaus
Hopeisen laattariipuksen siunaavat  
sanat kulkevat mukana. 36 €

raamattu
Edullinen hopeariipus. 10 €  

Ostamalla korun tuet raamattutyötämme. 

uutuus!

Siihen aikaan antoi 

keisari Augustus käskyn, 

että koko valtakunnassa oli 

toimitettava verollepano. 

Tämä verollepano oli 

ensimmäinen ja tapahtui 

Quiriniuksen ollessa 

Syyrian käskynhaltijana.

Kaikki menivät kirjoittau-

tumaan veroluetteloon, 

kukin omaan kaupunkiinsa.

 

Niin myös Joosef lähti 

Galileasta, Nasaretin 

kaupungista ja meni verolle-

panoa 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.

 

–

ouluevankelium
i

Joulukortti 2019            

Jouluevankeliumikortin keskiössä on Jeesus, joka on 
lahja meille jokaiselle. Kuvitus taiteilija Katri Kirkkopellon. 
Hintaan sisältyy kuori. 2 € / kpl (minimitilaus 5 kpl) 
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Pipliaseura maksaa postimaksun.

Suomen Pipliaseura ry
Tunnus 5005 291
00003 Vastauslähetys

Tilauksen postikulut lisätään hintaan

Nimi

Katuosoite 

Postinro ja –toimipaikka

 Päiväys ja allekirjoitus                          Puh.

ilmoitamme tekstiviestillä paketin saapumisesta!

Vauvan oma rapinaraamattu 9,90 €                              

Joulukortti á  2 €       suomenkielinen                          ruotsinkielinen                            

Korut ikuinen ystävä 41 €             herran siunaus 36 €                     raamattu 10 € 

Nahkakantiset Raamatut ja virsikirjat, katso ja tilaa pipliakauppa.fi   IHMELAHJAT19

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


