Dia 1

Dia 2

Egypti
Asukkaita 99,4 miljoonaa, joista 95 % elää
Niilin varrella, enintään 20 kilometrin päässä
joesta. Väkiluvultaan Lähi-idän suurin maa
saa kaiken käyttövetensä Niilistä.
Muu osa maasta on kuivuuden vuoksi hyvin
harvaan asuttua. Viljelyskelpoista maata on
alle 4 %. Kairo pääkaupunki.

Dia 3

Egyptin historia alkoi noin 3000 eKr.
faaraoiden ajalla, joka jatkui vuoteen 30 eKr.
Rooman keisarit jatkoivat Egyptin faraoina,
vaikkakin keisarikunnan käskynhaltijat
hoitivat käytännössä koko hallinnon. Keisarit
vierailivat Egyptissä harvoin.
Kristinusko levisi Egyptin kreikankielisten
juutalaisten ja kreikkalaisten keskuuteen jo
ensimmäisellä vuosisadalla, samalla syntyi
luostarilaitos. Pian myös Egyptin kantaväestö
kääntyi kristinuskoon ja alkoi selittää sitä
omalla kielellään koptilla.
Egypti mainitaan Raamatussa monta kertaa.
Koptikirkolle erityisen tärkeä on Pyhä
perheen pakomatka Egyptiin kuningas
Herodeksen vainon aikana. Matt. 2.

Dia 4

Koptit – Lähi-idän suurin kirkko
Egyptin väestöstä 10 % eli noin 9-10
miljoonaa on kristittyjä kuuluen pääosin
kopti-ortodoksiseen kirkkoon. Kyseinen
kirkkokunta on Lähi-idän suurimpia kirkkoja.
Koptikirkko on myös Egyptin Pipliaseuran
tärkein yhteistyökumppani.

Dia 5

Siunattu vähemmistö
”Haluamme kertoa hyviä uutisia, vaikka
meillä Egyptissä ei ole samanlaista
oikeusjärjestelmää, ihmisoikeustilannetta tai
sananvapautta kuin lännessä. Mutta siellä,
missä voimme vaikuttaa meillä on
käytännössä rajattomat mahdollisuudet
toimia. Meillä on tällä hetkellä suurempi
toimintavapaus kuin esimerkiksi 10 vuotta
sitten”, Ramez Atallah, Egyptin
Pipliaseuran pääsihteeri toteaa.
Egyptin Pipliaseuran monipuoliseen
toimintaan kuuluu mm. Raamattujen
julkaiseminen siinä muodossa, joka palvelee
ihmisiä, kirjoina, värikkäinä
raamatunosakirjasina, äänitteinä,
Lastenraamattuina ja lukutaitomateriaalina.

Dia 6

Raamattukaupat
Pipliaseuran 16 Raamattukaupasta
kuka tahansa voi ostaa Raamatun. Hyllyillä
on kattava valikoima erilaisia Raamattuja,
materiaalia kouluille, lapsille ja nuorille sekä
Raamatun opiskelua tukevaa materiaalia.
Edullisin Raamattu maksaa noin 2 euroa.
Raamattukaupoista toimitetaan laadukasta
lasten ja nuorten raamattumateriaalia
kirkkojen käyttöön. Kirkkojen
lukutaitoryhmät saavat oman materiaalinsa
maksutta.

Dia 7

Kouluyhteistyöstä
Pipliaseuralla on tiivistä yhteistyötä myös
koulujen kanssa. Kristillisten koulujen
oppilaat saavat oman Raamatun koulun
päättämällä luokka-asteella, samoin
julkisten koulujen kristityille oppilaille
toimitetaan Pipliaseurasta Lastenraamattuja
tai raamatunopiskelumateriaalia
uskonnonopetuksen tueksi. ”Raamatusta voi
saada tukea, neuvoa ja rohkaisua”, oppilaat
kertovat.

Dia 8

Koulussa parasta
Tyttöjen mielestä koulussa parasta ovat
musiikkitunnit, taideaineet ja luonnontieteet,
pojat kertoivat pitävänsä eniten välitunneista,
futiksen pelaamisesta ja tietokoneista.
Oppilaiden unelma-ammatteja ovat mm.:
lääkäri, insinööri, suunnitteluinsinööri,
lentäjä, lakimies, kuuluisa pianisti tai
kristillinen ohjaaja.
Koulujen kesäloman aikana kristityt oppilaat
osallistuvat koptikirkon järjestämille leireille,
partioon, retkille ja muihin aktiviteetteihin.

Dia 9

Elämyksellinen Raamattumaailma
Pipliaseuran Kairon toimiston yhteyteen on
rakennettu elämyksellinen ”Bible World” eli
”Raamattumaailma”. Digitekniikkaa
hyödyntävä elämyksellinen kierros välittää
tietoa Raamatun syntyhistoriasta, sisällöstä ja
tiestä kädessämme olevaksi kirjaksi.
Raamattumaailman tarkoituksena on
vahvistaa lasten ja nuorten luottamusta
Raamattuun. Nuoret oppivat itse erilaisten
toimintapisteiden vuorovaikutteisten
tehtävien kautta, miten ja missä Raamattu on
syntynyt ja minkä sanoman Raamattu haluaa
välittää kaiken ikäisille.
Vuosittain Raamattumaailmassa käy yli
10 000 lasta ja nuorta.

Dia 10

Kristillinen kasvatus
Egyptin väestöstä yli puolet on alle 24vuotiaita. Väestörakenne näkyy myös
kirkkojen toiminnassa. Kirkot kokevat
tärkeimmäksi tehtäväkseen vahvistaa lasten
ja nuorten identiteettiä kristittyinä.
Nuoret ovat tulevaisuuden vastuunkantajia
seurakunnissaan. Koptikirkon pyhäkouluilla
on jo 100-vuotiset perinteet. Kristillisen
kasvatus jatkuu pyhäkoulusta aikuisuuteen.
Egyptin Pipliaseura kulkee kirkkojen rinnalla.
Niille tuotetaan monipuolista materiaalia
esimerkiksi värikkäitä kirjoja,
lastenraamattuja, raamattuvisamateriaalia ja
erilaisia toiminnallisia konsepteja kuten
Kingo-lastentapahtumat ja Talent-show
nuorille.

Dia 11

Kingo-tapahtumat
Sympaattisen Kingo-hahmon nimeä kantavat
lastentapahtumat keräävät vuosittain
kymmeniä tuhansia lapsia. Tapahtumissa
Raamatun tarinat muuttuvat eläviksi
näytelmien, laulujen, kilpailujen ja leikkien
kautta. Lapset saavat kokea yhteyttä ja heillä
on hauskaa!

Dia 12

Kingo-tapahtuman päätteeksi, jokainen lapsi
saa värikkään Raamattuun liittyvän
tehtäväkirjasen.

Dia 13

Lukutaitoa ja iloa
Egyptin Pipliaseuran laadukas
raamattuaiheinen lastenmateriaali tukee
lasten lukutaitoa, Raamattuun tutustumista,
luovuutta ja tuo iloa vaatimattomissa
kotioloissa eläville lapsille.

Dia 14

Egyptiläislasten terveiset Suomeen:
”Tervetuloa tutustumaan elämään Egyptissä.
Meillä on paljon hienoa historiallista
nähtävää, kuten Assuan, Luxor, pyramidit,
vanhat kirkot ja Niili-joki.
Kauneinta elämässämme on yhteisöllisyys ja
perheen tuki. Parasta ruokaa on kosheri, eli
Egyptin kansallisruoka linsseistä, riisistä,
makaronista ja mausteisesta
tomaattikastikkeesta valmistettu ruoka.
”Suomalaisten nuorten ja lasten olisi hyvä
tulla tänne ja tavata meitä, jotta voisimme
olla yhdessä ja oppia toisiltaan.”

Dia 15

Shukran,
Kiitos kumppanuudesta raamattutyössä.

Dia 16

