
Ikkunoita Egyptiin

Kumppanina Egyptin 

Pipliaseuran ja koptikirkon 

työssä



Tervetuloa Egyptiin!



”Joosef oli kolmikymmenvuotias 
tullessaan faraon, Egyptin kuninkaan, 
palvelukseen…” 1.Moos.41:41



”Joosef nousi keskellä yötä, otti mukaansa 
lapsen ja hänen äitinsä ja lähti Egyptiin...” 
Matt.2:14
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Tiedätkö tämän Egyptistä?

107 milj. asukasta 24v. keski-ikä 90% muslimeja
10% kristittyjä

10 milj. koptikristittyä 
Lähi-idän suurin 
kirkko

Vain 4% maa-alasta 
soveltuu viljelykseen

43% väestöstä 
elää kaupungeissa

71% lukutaitoisia
76% miehistä
65% naisista

32% elää köyhyysrajan 
alapuolella: 
2,2 e/hlö/pv

Lähde: CIA World Factbook, Maailmanpankki 2022
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Egyptin kopti-ortodoksinen kirkko



Egyptin koptit
- kirkon johdossa paavi Tawadros II, 

Aleksandrian patriarkaatista
- noin 10 milj. kristityn 

vähemmistö, jolla kuitenkin on 
yhteiskunnallista merkitystä



Paikoitellen kristityt ovat 
enemmistönä, esim. Minyan
kaupungissa. 
Näkymä kirkon ovelta. 



• Kirkon yhteydestä löytyy kaikkea 

ruokakaupasta terveyspalveluihin, 

partiosta pyhäkouluun

• Kirkko tarjoaa mielekästä tekemistä 

vauvasta vaariin ja mummoon
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Kirkko palvelee 
kokonaisvaltaisesti



“Olemme ylpeitä 
indentiteetistämme kristittyinä, 
kulttuuristamme ja Egyptistä.” 
- Girgis, tatuointiyrittäjä Kairossa



Risti viestii uskosta ja kuulumisesta 
yhteen maailman vanhimpaan 
kirkkokuntaan. 
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Esimerkkejä Egyptin Pipliaseuran 
työstä



• Päätoimisto, myymälä ja 

Raamattumaailma Kairossa

• 17 raamattumyymälää eri puolilla 

Egyptiä

• Raamattumyyntiä myös kirkoissa

• Raamatunkäännöstyötä 

puhearabiaksi
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Egyptin Pipliaseura



Raamattumaailma – Bible World, Kairossa, 
tutustuttaa Raamatun syntyhistoriaan 
elämyksellisesti ja vuorovaikutteisesti. 



Raamattumaailmassa vierailee vuosittain 
satoja kirkkojen ja kristillisten koulujen 
lapsi- ja nuorisoryhmiä sekä perheitä.



Pipliaseura tuottaa 
raamattumateriaaleja kirkkojen 
työhön. Seura palvelee 
kaikenkokoisia seurakuntia. 



Erilaiset raamattukurssimateriaalit 
perehdyttävät kaikenikäisiä Raamattuun



”Raamattukurssi auttoi ymmärtämään, 
raamatuntekstien historiallista taustaa. 
Voimme hyödyntää oppimaamme 
pyhäkoulunopettajina.” –Diana ja Mina



Raamattukurssiin voi osallistua netin kautta 
tai kirkoissa. Nämä tytöt osallistuivat 
kurssille yhdessä vanhempiensa kanssa. 



Egyptin Pipliaseura 
jakaa kirkkojen 
lapsityön kanssa 
joulureppuja 
lahjaksi 
köyhimpiin, 
kristittyihin 
perheisiin .

Reppu sisällä esim:
- Värityskirja ja 

värikynät
- Tehtäväkirjanen
- Palapeli
- Lastenraamattu
- Pyyhe ja saippua
- Keksipaketti

- Repun hinta: 10 e



• Kokoavat kirkot täyteen

• Musiikkia, raamattuvisa ja muita 

kilpailuja sekä raamatunkertomuksia 

näytelminä

• Jokainen saa mukaansa Kingo-

tehtävävihkosen
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Pipliaseuran Kingo-
tapahtumat lapsille



Pipliaseura toimittaa kirkkojen 
lukutaitoryhmille materiaaleja.



Lukutaidottomuus on erityisen yleistä naisilla. Lähes 40% 
jää vaille kunnollista lukutaitoa hauraan koulujärjestelmän, 
ylisuurten luokkien ja kouluttamattomien opettajien vuoksi.



”Kun opin lukemaan ja 
kirjoittamaan, pystyin 
perustamaan pienen kaupan, 
jossa myyn vihanneksia.”
- Samia, perheenäiti Ylä-Egyptissä



”Olemme kiitollisia siitä, että Pipliaseura on 
tarjonnut meille ikkunan nähdä Raamatun 
syvyys ja kauneus.” –Isä Beshou, Ylä-Egyptistä 



Kiitos, että olet mukana työssämme!
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