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RAPORTTI SEURAKUNNILLE
Suomen Pipliaseura kiittää seurakuntia yhteistyöstä ja luottamuksesta
raamattutyön toteuttamisessa.
Pipliaseuran seurakunnasta vastaanottaman kannatuksen määrän Kirkon
lähetystyön ja kansainvälisen diakonian kannatustilaston mukaan löytyy
verkkosivuilta osoitteesta https://evl.fi/plus/hallinto-ja-talous/tilastot-jaasiakirjat/lahetystyon-ja-kansainvalisen-avustustoiminnan-tilastoja.
Samasta osoitteesta löytyy myös raportti, jolla kirkon lähetysjärjestöt
raportoivat kunkin järjestön tuottojen ja kulujen prosentuaalisesta
jakaantumisesta tuotot ja kulut -tilastossa. Kuluryhmät ovat ulkomainen
toiminta, ulkomaantyön tukitoimet kotimaassa. Pipliaseura antaa tarvittaessa
yksityiskohtaisempia tietoja saamastaan taloudellisesta tuesta ja toimintaan
käytetyistä varoista.
LÄHI-IDÄN RAAMATTUTYÖ

Suomen Pipliaseura osallistuu Lähi-idän pipliaseurojen yhteistyöhankkeisiin,
jotka palvelevat alueella toimivia kristillisiä kirkkoja ja yhteisöjä sekä yksittäisiä
kristittyjä, jotka elävät voimakkaan paineen alaisina. Huoli kristittyjen asemasta
alueella yhdistää kaikkia kirkkoja, jotka jo omalla olemassaolollaan todistavat
läsnäolon ja islamin kanssa käytävän dialogin merkityksestä kirkon
lähetystehtävässä.
Lähi-idässä Raamattu on tärkeä kirja kristittyjen identiteetin tukena. Alueen
pipliaseurat palvelevat kaikkia alueellaan toimivia kirkkoja ja toimittavat niille
Raamattuja ja muita raamattumateriaaleja. Tällainen avoin raamattutyö on
usein mahdollista alueilla, joilla muu lähetystyö on vaikeaa tai mahdotonta.
Lähi-itä on Suomen Pipliaseuran vuoden 2020 vuositeema ja aiheesta tuotettiin
vuonna 2019 laaja materiaalipaketti sisältäen videoita, kuunnelmia, artikkeleja
ja työskentelyitä aiheeseen liittyen.
Lue lisää: www.piplia.fi/seurakunnille/vuositeemamateriaali/
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EGYPTI
Egyptin Pipliaseuran tärkeä yhteistyökumppani on koptiortodoksinen kirkko,
jonka jäsenmäärän arvioidaan olevan noin10 miljoonaa. Egyptin kirkot kärsivät
taloudellisista ongelmista, ja ne pystyvät vaivoin rahoittamaan oman
toimintansa. Egyptin kristityt elävät vähemmistönä muslimiväestön
keskuudessa, mikä vaikeuttaa kristillisen identiteetin muodostamista ja
säilymistä. Egyptin Pipliaseuran lahjoittamat ja edulliseen hintaan tarjoamat
materiaalit ovat kirkoille tärkeitä.
Lasten raamattumateriaalien jakelu kirkkojen kautta Egyptissä
Tavoite: Tavoitteena on jakaa kirkkojen kautta Raamattuja, Uusia
testamentteja, lastenraamattuja, raamattuaiheisia kuva- ja värityskirjoja, jotta
lapset ja heidän perheensä oppivat tuntemaan Raamattua. Materiaalit tukevat
myös lukutaitoa. Erityisesti pyritään tavoittamaan ne lapset ja perheet, joilla ei
muuten olisi varaa ostaa Raamattua.
Hankkeen eteneminen: Hankkeessa on lapsille ja perheille jaettu erilaisia
raamattumateriaaleja yhteensä 39 285 kappaletta.
Nuorten tapahtumat: Raamattuvisa ja kykykilpailut
Tavoite: Hankkeessa järjestetään maaseudun koptikristityille nuorille
tapahtumia, jossa nuoret kilpailevat Raamattutiedostaan esittämällä lauluja,
runoja, draamoja ja tarinoita Raamatun teksteistä. Osana ohjelmaa nuoret
harjoittelevat keskustelemaan ja perustelemaan omia mielipiteitään kristittyinä.
Oppimateriaaleissa hyödynnetään Raamatun tekstejä ja opetuksia. Nuoria
rohkaistaan työskentelemään Raamatun tekstien kanssa ja näin heidän
identiteettiään kristillisenä vähemmistönä Egyptissä vahvistetaan.
Hankkeen eteneminen: Vuoden 2019 aikana järjestettiin kolme
tapahtumaa, jotka kestivät yhteensä 10 päivää. Tapahtumiin osallistui yhteensä
51 000 ihmistä, joista 1/3 oli teini-ikäisiä. Nämä nuoret lukivat ennakkoon
Matteuksen ja Markuksen evankeliumit ja 1. Mooseksen kirjan ja Habakukin
kirjan. Opiskelijat kirjoittivat 48 raamattuaiheista esseetä.
Tapahtumissa esitettiin päivän aikana 1200 erilaista esitystä taitokisan
muodossa. Aiheina esityksissä oli mm. houkutukset, huonot tavat, tekopyhyys,
epäily ja sitoutuminen hengelliseen elämään.
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Tapahtumissa oli myös pienille lapsille Kingo-tapahtumia, joissa sympaattinen
Kingo-hahmo, Raamattuvisa 8-12-vuotiaille ja koko perheelle suunnattu
hengellistä musiikkia ja raamatunkertomuksia draaman keinoin.
Ilmaisten raamattumateriaalien jakaminen
Tavoite: Tavoitteena on saada lapset ja heidän perheensä kiinnostumaan
Raamatusta ja lukemaan sitä, jotta evankeliumin sanoma jokaisen ihmisen
yhtäläisestä arvokkuudesta tulisi kuulluksi.
Hankkeen eteneminen: Vuonna 2019 hankkeessa jaettiin 65 000 kappaletta
kovakantisia Raamattuja 12-13 -vuotiaille kristityille koululaisille. Lukemisen
edistämiseen kehitetään mobiilisovellus.
ARABI-ISRAELIN PIPLIASEURA
Pyhällä maalla toimii poliittisista, kulttuurisista ja historiallisista syistä kolme
pipliaseuraa, joista jokaisella on oma roolinsa ja tehtävänsä omalla alueellaan.
Arabi-Israelin Pipliaseura toimii Israelin arabiankielisen vähemmistön parissa
erityisesti arabienemmistöisillä alueilla Galileassa. Palestiinan Pipliaseura toimii
mm. Länsirannalla, Gazassa ja Itä-Jerusalemissa. Israelin Pipliaseura tekee
työtään maan hepreankielisen väestön keskuudessa, erityisesti messiaanisten
juutalaisten näkökulmasta.
Arabi-Israelin Pipliaseuran kohderyhmä on Israelissa asuva 1,7 miljoonainen
arabiväestö, jonka osuus koko Israelin väkimäärästä on 21 %. Heistä kristittyjä
on 130 000 eli 1,5 % Israelin väestöstä. Monet arabikristityistä elävät
köyhyysrajan alapuolella ja heihin kohdistuu epäluottamusta ja syrjintää.
Pipliaseura panostaa naisjohtajiin toimiakseen esimerkkinä naisten ja miesten
johtajuudesta kristillisessä työssä. Naisten aktiivista osallistumista vaikeuttavat
ympäröivä patriarkaalinen yhteiskunta ja perhesuuntautunut kulttuuri.
Yleisavustus perustoimintoihin
Israelin arabiankielinen Pipliaseura ei pysty raamattumyynnillä ja paikallisella
varainhankinnalla kattamaan kaikkia perustoimintoja. Alueella väkivaltaisuus ja
levottomuudet ovat lisääntyneet.
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Vuoden 2019 aikana Arabi-Israelin Pipliaseurassa oli 85 workshoppia, joista 55
oli perheille ja 30 naisille suunnattuja. Vuoden aikana oli perheille yhteensä 6
konferenssia. He myös kehittivät uuden ohjelman kouluille väkivaltaa vastaan.
Pipliaseuralla oli myös tapahtumia pääsiäisenä ja jouluna ja äitienpäivänä.
Pipliaseura tuotti myös kahta perhelehteä, Uuden testamentin katolisille,
pääsiäismateriaalia, Lasten laulukirja ja raamatullisen joulukalenterin.

PALESTIINAN PIPLIASEURA
Palestiinan Pipliaseura palvelee palestiinalaisia itä-Jerusalemissa, Länsirannalla ja
Gazassa. Alueen väestöstä muslimeja on 98 %. Pipliaseura palvelee alueen
kristittyjä ja pitää kristillistä sanomaa esillä kaikille kiinnostuneille.
Raamattu yhdistää -ohjelma
Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on yhdistää alueen eri kirkkokuntia ja
korostaa Raamattua yhdistävänä tekijänä. Hankkeen kautta Raamatun sanoma
ja tekstit ovat tarjolla eri välinein, perinteisinä painotuotteina ja sovellusten ja
sosiaalisen median kautta. Pipliaseuralla on myös materiaaleja, jotka avaavat
Raamatun sanomaa islamilaisesta kontekstista käsin.
Hankkeen eteneminen:
Palestiinan Pipliaseura jakoi vuonna 2019 erilaisia raamattumateriaaleja 12 000.
Raamattutapahtumaan osallistui noin 200 nuorta.
Bethlehemin lapsi -ohjelma
Tavoitteet: Palestiinan väestöstä 53 % on alle 18-vuotiaita. Vuodesta 2000
toiminut hanke pyrkii tuomaan iloa Raamatun toivoa tuottavalla sanomalla eri
kirkkokuntien lapsille, jotka elävät levottomuuksien ja epävarmuuden keskellä.
Hankkeen eteneminen:
Vuonna 2019 hankkeessa jaettiin 3000 kappaletta erilaisia lasten
raamattumateriaaleja. Joulunaikaan oli 20 erilaista joulutapahtumaan, jossa
kerrottiin lapsille joulun sanoma.
Hankkeessa pidettiin viiden eri partioryhmän kanssa kolmen päivän
konferenssi, jossa käsiteltiin ryhmien välisiä jännitteitä.
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Hankkeessa järjestettiin seitsemässä koulussa ja yhdessä päiväkodissa
näytelmä, jossa käsiteltiin kiusaamista vastaan.
Kouluissa järjestettyjen näytelmien jälkeen rehtorit pyysivät, että Pipliaseurasta
tultaisiin vielä opettajien kanssa keskustelemaan miten aihetta voisi
jatkokäsitellä. Partiolaisten kokoontumisen jälkeen yhteistyö parani.

ISRAELIN PIPLIASEURA
Israelin Pipliaseura tekee työtään maan hepreankielisen väestön keskuudessa,
erityisesti messiaanisten juutalaisten näkökulmasta.
Tavoite: Hankkeessa halutaan tavoittaa nuoria israelilaisia, jotka etsivät
merkitystä elämäänsä. Käytännössä hankkeessa ollaan mukana erilaisissa
tapahtumissa – festivaaleilla, konserteissa, kirjamessuilla ja paraateissa – joissa
kohdataan niihin osallistuvia henkilökohtaisesti sekä jaetaan sekä heprean- että
arabiankielistä raamattupohjaista materiaalia.
Hankkeen eteneminen: Vuonna 2019 hankkeessa jaettiin yhteensä 25 803
kappaletta erilaisia raamattumateriaaleja.

IRAK
Kristittyjen lukumäärää Irakissa on tällä hetkellä vaikea arvioida. Irakin kristityt
kuuluvat pääasiassa vanhoihin kirkkoihin. Näistä suurimpia ovat
roomalaiskatolisen ja kaldealainen kirkko. Muita vanhoja kirkkokuntia ovat
Assyrian apostolinen kirkko, Armenian apostolinen ja Syyrian ortodoksinen
kirkko. Lisäksi maassa on jonkun verran protestanttisia seurakuntia.
Libanonin Pipliaseura koordinoi Irakissa tehtävää raamattutyötä. Irakiin
tehdään vierailuja ja verkostoidutaan paikallisten kirkkojen kanssa.
Paikallistoimisto sijaitsee Irbilissä, Pohjois-Irakissa. Raamattuja ja
raamattumateriaaleja toimitetaan maahan ja myydään tarvittaessa alennetuin
hinnoin. Suomen Pipliaseuran tuki annetaan yleisavustuksena Irakin hankkeisiin.
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Yleisavustus perustoimintoihin
Tavoite: Tuetaan ja rohkaistaan yhdessä Irakin kristillisten johtajien rinnalla
epävarmuuden ja väkivallan keskellä eläviä kristittyjä. Raamattumateriaalia
toimitetaan Irakiin.
Hankkeen eteneminen: Pipliaseuran kaikkeen toimintaan vaikuttaa maan
vaikea ja epävakaa tilanne. Pipliaseura pyrkii auttamaan vainottuja ja
pakenemaan joutuneita ja tekee yhteistyötä avustusjärjestöjen kanssa.

JORDANIA
Jordanian poliittinen tilanne on vakaa ja rauhallinen, mutta Lähi-idän muiden
maiden tilanteet heijastuvat Jordaniaan. Lähi-idän levottomuuksien takia
maassa on suuri määrä pakolaisia. Jordanian Pipliaseura pyrkii yhteistyössä
kirkkojen kanssa palvelemaan tasapuolisesti sekä jordanialaisia että muualta
maahan saapuneita.
Yleisavustus perustoimintoihin
Suomen Pipliaseuran kautta tukea kanavoidaan Jordanian Pipliaseuran
perustoimintoihin. Tämä mahdollistaa toiminnan maassa, jossa kristityt ovat
selkeänä vähemmistönä (3 %) ja raamattumyynnillä ja paikallisella
varainhankinnalla ei kyetä kattamaan kaikkia perustoimintoja.
Leipää ja hengellistä evästä Jordaniassa oleville pakolaisille
Perustiedot: Hankkeessa tuetaan Jordaniaan paenneita syyrialaisia ja
irakilaisia ja pakolaisia kuukausittaisten avustusten kautta. Aidosti
kiinnostuneille tarjotaan ilmaisia raamattumateriaaleja. Perustarpeiden ja
raamattumateriaalien jako on selkeästi eriytetty. Jordanian Pipliaseura toimii
yhteistyössä paikallisen kirkon kanssa. Lisäksi tuetaan köyhiä kristittyjä
jordanialaisperheitä vuokranmaksuissa, ja kristittyjä opiskelijoita saattamaan
opintonsa loppuun.
Hankkeen eteneminen: Vuoden 2019 aikana tuettiin kuukausittain 757
syyrialais- ja 350 irakilaisperhettä perustarvikkeita jakamalla sekä avustettiin
890 jordanialaisperhettä.
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Lisäksi jaettiin 840 Raamattua, 1115 Uutta testamenttia, 50 kuunneltavaa
Raamattua ja 732 kristillistä kirjaa. Myös 1487 ihmistä sai
perushygieniatarvikkeet ja kirjoitusvälineet.
Kristittyjen nuorten ja nuorten pariskuntien uskon tukeminen
Tavoite: Hankkeessa tuetaan nuorten ja nuorten pariskuntien uskoa ja
autetaan löytämään oma paikka ja tehtävä seurakunnassa. Lisäksi koulutetaan
nuorten ryhmien vetäjiä. Nuorille järjestetään leirejä ja erilaisia koulutuksia ja
kristinuskon perusteemoista ja rohkaistaan nuorten kristillistä sitoutumista ja
toimintaa.
Hankkeen eteneminen:
Vuonna 2019 yhteensä 282 nuorta ja vanhempaa sai vahvistusta kristilliseen
identiteettiinsä erilaisissa pienryhmissä ja leireillä.

