
 

 

 

Egypti sijaitsee Pohjois-Afrikassa, mutta kulttuuriltaan kuuluu enemmän Lähi-idän 

maihin. 

Egypti on yksi Raamatun maista. Sekä Vanhasta että Uudesta testamentista löytyy 

viittauksia Egyptiin. 

Egyptin kopti-ortodoksille kirkolle on hyvin tärkeää, että pyhä perhe on asunut ja 

kulkenut maassa. Vanhasta Kairosta löytyy luola, jossa legendan mukaan pyhä perhe on 

majoittunut.  

Perustietoa Egyptistä. 

Koptilaisuus on kristinuskon orientaaliortodoksisiin kirkkoihin kuuluva kirkkokunta, 

joka syntyi antiikin aikana Aleksandriassa ja oli 300-luvulta 600-luvulle saakka 

valtauskonto Egyptissä. Myöhemmin islam syrjäytti sen.  Nykyäänkin yhä noin 10 % 

egyptiläisistä on nykyäänkin koptilaiskristittyjä. Koptilaisuus on säilynyt poikkeuksellisen 

alkuperäisenä ja sen tavat poikkeavat eurooppalaisesta kristillisyydestä. 

Minyan kaupungissa Ylä-Egyptissä kristittyjen määrä on erityisen suuri.  

 



 

 

Arabikevään 2011 egyptiläinen yhteiskunta on kehittynyt avoimemmaksi myös 

kristittyjä kohtaan. Kuitenkin yhteiskunta on hauras. Sen vuoksi kirkoilla on 

kokonaisvaltainen merkitys kristitylle vähemmistölle. Kirkon ympärille on syntynyt 

monipuolinen palvelukulttuuri. Kirkko pitää huolta ja tarjoaa mielekästä toimintaa 

kaikenikäisille. Lisäksi kirkon ympä 

Monilla egyptiläisillä kristityillä on ranteeseen tatuoitu koptiristi. Risti-symbolin juuret 

ovat vahvasti yhteydessä historiaan, perinteeseen, kulttuuriin ja sekä politiikkaan. Risti 

viestii uskosta ja kuulumisesta yhteen maailman vanhimpaan kirkkokuntaan. Risti on 

myös kestävyyden symboli. Se muistuttaa menneestä ja nykyisyydestä. 

Koptiristin kärjissä on kolme ulkonemaa. Ne symboloivat Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. 

Ristin neljän sakaran kolminaisuussymbolien yhteenlaskettu määrä on puolestaan 12 eli 

apostolien lukumäärä.  

Nykyisin kaupungeissa, varsinkin koulutetut vanhemmat antavat lapsensa päättää, 

haluavatko ristitatuoinnin. Maaseudulla sen sijaan on yleistä, että vanhemmat vievät 

lapsen jo vauvana tatuoitavaksi. 

Perustiedot Egyptin Pipliaseurasta 

Raamattumaailma on modernia teknologiaa hyödyntävä vuorovaikutteinen ja 

elämyksellinen kokemus Raamatun syntyhistoriasta, Raamatun sisällöstä, käännöstyöstä 

ja merkityksellisyydestä. Elämyksellisen Raamattumaailman tarkoituksena on vahvistaa 

lasten ja nuorten suhdetta Raamattuun. 

Raamattumaailmassa vierailee vuosittain noin 30 000 lasta ja nuorta, osin myös 

perheitä. Raamattumaailma on suosittu retkikohde kirkkojen lapsi- ja nuorisoryhmille.  

Raamattumaailma hyödyntää modernia teknologiaa, jonka avulla lapsille ja nuorille on 

luotu elämyksellinen kokemus.  



 

 

Asiat opitaan vuorovaikutteisten tehtävien kautta. Osallistujat pääsevät esimerkiksi 

kokeilemaan raamatunkäännöstyötä alkukielistä tietokonepelin avulla, toisaalla taas 

kokeilemaan kirjapainotaitoja. Nuoret oppivat myös, miten ja missä Raamattu on 

syntynyt. Esimerkiksi Johanneksen evankeliumin käsikirjoituksia on löytynyt Egyptistä. 

Myös Qumranin löydöt ovat esillä.  

Eri kirkkokunnat ja kaikenkokoiset seurakunnat tilaavat Raamattunsa ja muun 

raamattumateriaalinsa Pipliaseurasta. 

Pipliaseura tuottaa raamattukurssimateriaaleja, joita kirkoissa hyödynnetään. 

Raamattukurssilla perehdytään esimerkiksi Raamatun syntyhistoriaan, opitaan 

kirjoittajista, tilanteista, joissa teksti on kirjoitettu, kenelle teksti on kirjoitetta ja 

osallistujat oppivat tarkastelemaan raamatuntekstejä eri näkökulmista. 

Mina, 23, ja Diana, 20, olivat mukana kotikirkkonsa koulutusseminaarissa, koska 

kesäloman jälkeen he alkavat vetää raamattukurssia omille pyhäkouluryhmilleen.   

Raamattukursseja järjestetään eri ikäisille ja siten, että koko perhe voi yhdessä perehtyä 

Raamattuun. Pandemia-aikana Egyptin Pipliaseura aloitti myös nettipohjaisen 

raamattukurssin. 

Pipliaseura ja kirkot jakavat yhteistyössä erityisesti ennen joulua varattomien 

kristittyjen perheiden lapsille lahjaksi reppuja. 

Sympaattisen Kingo-hahmon nimeä kantaviin lastentapahtumiin osallistuu kymmeniä 

tuhansia lapsia. Tapahtumissa Raamatun tarinat muuttuvat eläviksi näytelmien, laulujen, 

kilpailujen, raamattuvisojen ja leikkien kautta. Lapsilla on hauskaa yhdessä! Lapset saavat 

omakseen johonkin raamatunkertomukseen liittyvän väritys- ja tehtäväkirjan. 

Tapahtumien kautta lapset oppivat muun muassa kristillistä etiikkaa ja sovinnon 

merkitystä. 

 

 



 

 

Kirkot järjestävät lukutaitoryhmiä aikuisille sekä koulujen loma-aikoina 

koulupudokkaille lapsille ja nuorille.  

Vanhempien lukutaitoisuudella on merkitystä koko perheelle. 

Hauras koulujärjestelmä, ylisuuret luokat ja puutteellinen opettajakoulutus aiheuttavat 

myös lasten ja nuorten koulunkäynnin ongelmia. Kirkot pyrkivät omalta osaltaan 

tukemaan lasten oppimista ja koulunkäyntiä.  

Vanhempien lukutaitoisuus mahdollistaa esimerkiksi paremman toimeentulon. 

Egyptin Pipliaseura ja sen laadukkaat materiaalit tukevat kirkkojen työtä 

kokonaisvaltaisesti. 


