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Muutosvoimana 
Raamattu
Maistiaisia Pipliaseuran 

globaalikasvatusaineistosta 

Teemana Egypti

Tiedätkö tämän 
Egyptistä?

Väkimäärä: 107 miljoonaa 

Uskonnot: 90 % islam, 10 % kristinusko   

Virallinen kieli: arabia 

Väestön keski-ikä: 24 vuotta 

Lukutaitoisuus: 71 % 

Viljelykelpoista maa-ala: 4 % 

Köyhyysrajan alapuolella väestöstä: 
32 % (alle 2,19 €/hlö/päivä)

Lapset ovat keskiössä 
Pipliaseuran työssä 

Egyptissä

Lähde: CIA/ World Factbook, Maailmanpankki 2022



Muutosvoimana Raamattu Kristittynä Egyptissä

Kirkko ja yhteiskunta 
Egyptissä
Egyptin yhteiskunta on vuoden 2011 arabi
kevään jälkeen kehittynyt avoimemmaksi. Kui
tenkin yhteiskunta on edelleen hauras. Kir
koilla on kokonaisvaltainen merkitys kristitylle 
vähemmistölle. Kirkon ympärille on syntynyt 
monipuolinen palvelukulttuuri. Lisäksi kirkon 
ympäristö on ollut kristityille ainoa turvallinen 
paikka saada palveluita.

Kirkon pihasta voi löytyä kaikkea ruoka
kaupasta terveyspalveluihin ja taidepajoihin. 
Kirkko antaa mikrolainoja yrityksen perusta
mista varten ja tekee diakoniatyötä. Työn kes
kiössä ovat lapset, nuoret ja perheet. Pyhä
koulutyö ja raamattuopetus ovat tärkeitä.  

Yli 15vuotiaasta väestöstä noin 30% on 
lukutaidottomia. Kirkko tarjoaa myös lukutai
toopetusta aikuisille ja antaa tukiopetusta 
koulupudokkaille.

Egyptin koptikirkko
Sana kopti merkitsee alun perin egyptiläistä. 
Koptit ovat ortodokseja ja yksi vanhimmista 
kristillisistä kirkkokunnista. He pitävät perus

Esimerkkejä Egyptin  
Pipliaseuran työstä
• Monipuolisia raamattu

materiaaleja pyhäkouluille
• Mukaansatempaavia lasten 

ja nuorten tapahtumia
• Digitaalinen raamattukurssi 
• Raamattumaailma Kairossa  

– vuorovaikutteinen multimediaelämys 
Raamatun vaiheista tähän päivään

• Raamatunkäännöstyö nykyarabiaksi

”Olemme ylpeitä 
identiteetistämme kristittyinä, 
kulttuuristamme ja Egyptistä.” 

– GIRGIS GABRIEN

Raamattu luo toivoa  
ja lohduttaa

tajanaan evankelista Markusta, joka 
perimätiedon mukaan koki marttyy
rikuoleman Egyptissä vuonna 63 
jKr. Tällä hetkellä koptikirkkoa joh
taa paavi Tawadros II Alexandrian 
patriarkaatista.

Islamin vaikutuksen lisäännyttyä 
600luvulta jKr alkaen, kristityistä 
tuli vähemmistö Egyptissä. Nykyi
sin koptikristityt muodostavat Lähi
Idän suurimman kristittyjen ryh
män. Vähemmistönä kopteilla on 
tärkeä yhteiskunnallinen merkitys, 
mutta myös monenlaisia haasteita.

Raamattu tukee  
kristillistä 
identiteettiä

Egyptin Pipliaseura 
on merkittävä 
yhteistyökumppani 
koptikirkolle. 
Pipliaseuran laadukkaat 
materiaalit ovat 
tärkeitä kirkon työlle ja 
vahvistavat kristillistä 
identiteettiä.

 Lahjoita Egyptin 
Pipliaseuran työhön 

Mobile Pay 
Numero 92600. 
Viestikenttään 

EGYPTI.

Egyptin Pipliaseuran 
päätoimisto on Kairossa.

Raamattumyymälöitä on 
17 eri puolilla Egyptiä.

Pipliaseura palvelee 
kaikkia kristillisiä kirkkoja ja 

yhteisöjä Egyptissä.



Kristittynä Suomessa

Suomen Pipliaseura palvelee 
monipuolisesti
Raamatun sanoma muuttaa ihmisiä ja yhteiskuntia. Suomen 
Pipliaseura tarjoaa monipuolisia Raamatun sisältöjä ymmärrettävästi, 
ajankohtaisesti ja matalalla kynnyksellä. Tavoitteemme on, että jokainen 
löytää Raamatun sanoman itselleen sopivalla tavalla.  

Raamattutyö Suomessa ja maailmalla on monimuotoista. Se on 
aamuruuhkaan sopivia podcasteja. Se on päivittäisiä mietiskelyjä Piplia
sovelluksessa. Se on Voimasanoja Piplian somessa. Raamatun sanoma 
luo toivoa, rakentaa rauhaa ja rohkaisee elämään.

Piplia tuo 
Raamatun osaksi 
arkea verkossa
Pipliasovelluksella ja osoitteessa 
raamattu.fi voit esimerkiksi:
• Aloittaa päivittäisen mietiske

lyn ja Raamatun tutkiskelun 
mietiskely ohjelmien avulla

• Tilata Päivän sanan joka
päiväisen raamattusuhteesi 
vaalimiseen 

• Lukea Raamattua eri kielillä 
• Tutkia eri raamatunkäännöksiä 

Keräyslupa RA/2022/1161. Lupa on voimassa 1.9.2022 alkaen koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.  Luvan on myöntänyt Poliisihallitus 
18.8.2022. Kerätyt varat käytetään raamatunkäännös ja lukutaitotyöhön sekä Raamatun käytön edistämiseen. Ks.piplia.fi/keräysluvat

Tässä olen harjoitukset kutsuvat 
päivittäiseen eläytyvään raama
tunlukuun ja mietiskelyyn. Vuoden 
jokaiselle päivälle on kuunneltavana 
tai luettavana oma hengellinen har
joitus. Tekstit noudattelevat kirkko
vuotta. Mietiskelyt löytyvät Kirja
pajan julkaisemana kirjana, sekä 
ilmaiseksi Piplia sovelluksesta ja 
osoitteesta raamattu.fi.

”Tässä olen -harjoitukset ovat kuin 
korvien väliin syötettyjä keskus-
telunavauksia, joiden avulla saan 

karkailevat ajatukseni keskitettyä, 
mutten tylsisty.” 

– PASTORI MARJUT MULARI

Lahjoita 
raamattusuhde 

Lähetä tekstiviesti 
PIPLIA numeroon 

16499. Viestin 
lahjoitussumma  

10 €.

Raamattu 
rikastuttaa arjen 
hengellisyyttä

Raamattu antaa 
sanoja rukoukselle



Tästä voit napata 
itsellesi valmiin 
työskentelyn 
esimerkiksi 

kirkkokahveille 
tai pienryhmään! 

”Ristitatuointi ranteessa on  
merkki identiteetistäni kristittynä  

ja osa perinnettämme.” 
– ABANOUB

• Työskentelyjä
• Hartauksia
• Tietoiskuja
• Oppimiskokonaisuuksia 

rippikouluun

• Kirkkokahveille
• Piireihin ja ryhmiin
• Aikuisille
• Nuorille
• Lapsille

TYÖSKENTELY:  

Uskon ulkoiset merkit
Tavoite: Miettiä uskon ulkoisia tunnusmerkkejä ja niiden 
merkityksellisyyttä. Pohtia, millainen jaettu kokemus löytyy uskon 
ilmentämisestä egyptiläisten kristittyjen kanssa vai löytyykö? 
Kohderyhmä: aikuiset 
Käyttötilanne:  kirkkokahvit, piiri tai ryhmä 
Kesto:  30 min
Teema:  arvot, ihmisarvo, raamatunkäyttö, usko, kulttuuri 
Alue:  Egypti 
Tarvikkeet: tietokone, dataprojektori, kaiuttimet. Video ”Risti 
ranteessa” ja taustainfo ”Koptiristi ilmentää uskoa” pdf. 
Työskentelyssä tarvittavan videon ja taustainfot löydät  
piplia.fi/globaalikasvatus

Työskentelyn kulku:  
 
ALOITUS 

 — Toivota ihmiset tervetulleiksi. Kerro, että tässä tilaisuudessa 
pysähdytään siihen, miten me kristityt ilmennämme uskoa täällä 
Suomessa ja mitä koptikristityt ajattelevat Egyptissä. 

VIRITTÄYTYMINEN 

 — Kerro omin sanoin johdannoksi taustainfo ”Koptiristi ilmentää 
uskoa” 

 — Pyydä osallistujia juttelemaan vierustoverinsa kanssa, millaisia 
kristillisiä symboleita he käyttävät tai ovat käyttäneet? 

TYÖSKENTELY 

 — Katsokaa lyhytvideo ”Risti ranteessa” 
 — Kysy videon jälkeen, millaisia ajatuksia ihmisille heräsi.  
Mitä he kuulivat videossa?  

 — Pyydä sitten juttelemaan vieruskaverin kanssa uudelleen 
muutamaa kysymystä: 
• Millaisena koet kristilliset korut? Mitä ne sinulle merkitsevät? 
• Mitä ajatuksia ristitatuointi ranteessa herättää sinussa? 
• Tarvitseeko usko ulkoisia tunnusmerkkejä? Miten perustelet 

kantasi? 
 — Kysy tämän jälkeen muutama kommentti yleisesti kaikilta,  
mitä olivat puhuneet. 

 

LOPETUS 

 — Kysy, minkä oivalluksen osallistujat ottavat mukaansa tästä 
tilaisuudesta? 

 — Kiitä mukanaolosta ja päättäkää tilaisuus Herran siunaukseen. 

Runsaasti lisää 
globaalikasvatusmateriaaleja 

löydät osoitteesta  
piplia.fi/globaalikasvatus
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