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Kiinan monet kasvot
Vuositeemamateriaali 2019 

Suomen Pipliaseura
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Dia 2 Mielikuvasi Kiinasta? 

 

Pysähdy hetkeksi miettimään mielikuviasi 
Kiinasta. Vastaavatko nämä nuoret naiset 
älykännyköineen kuvaasi Kiinasta? Tytöt ovat  
todennäköisesti yliopisto-opiskelijoita, Shanghain 
pilvenpiirtäjien juurelta. 
 
 

Dia 3 

 

Vai liittyvätkö mielikuvasi Kiinasta enemmän 
maaseudulle? Tämä perhe elää vuoristokylässä, 
huonokulkuisen tien varrella. He asuvat 
savimajassa, valmistavat ateriansa puuhellalla. 
Perheestä vain lapset ovat käyneet koulua. Elanto 
hankitaan maanviljelyksellä. 
 
 



Dia 4 

1,3 mrd. 
asukasta

91 % väestöstä
han-kiinalaisia, 

55 virallista
etnistä

ryhmää.

Dia 5 
Yli 200 milj. 

köyhyysrajan
alapuolella, 
ansiot alle

1 euroa
päivässä.

Dia 6 
260 milj. 

maan sisäistä
siirtotyöläistä, 

61 milj. 
lasta erossa

vanhemmistaan

Kiina on Intian jälkeen maailman väkirikkain maa. 
Asukkaita on noin 1,3 miljardia.  
Kiinasta puhuttaessa tulee esiin paljon erilaisia 
lukuja samasta asiasta, virallinen luku ja arvioitu 
luku. Kiinan hallitus tunnustaa 55 virallista 
etnistä ryhmää. Niillä on oma edustuksensa 
maan hallinnossa. Lisäksi on arviolta satoja eri 
vähemmistökieliryhmiä. 

Kiina näyttäytyy vastakohdissaan. Korkea 
koulutustason ja teknologisen ja taloudellisen 
kehityksen lisäksi köyhyys, lukutaidottomuus ja 
eri alueiden kehityksen eriarvoisuus ovat 
todellisuutta. 

Kaupungistuminen ja teollinen ja taloudellinen 
kehitys saaneet aikaan valtavan maan sisäisen 
muuttoliikkeen. Maaseudulle sukulaisten hoiviin 
jääneet lapset ovat alttiita myös hyväksikäytölle, 
rikollisuudelle ja turvattomuudelle. Kirkot ovat 
pyrkivät tavoittamaan lapsiperheitä järjestämällä 
leirejä ja muuta toimintaa lapsille. Kirkkojen 
yhteyteen on koottu lapsille tarkoitettua 
kristillistä materiaalia. 



Dia 7 7

• Kirkon kasvu maailman kärkeä
• 40 milj. protestanttia (virall.)
• 6 milj. katolista (virall.)
• Rekisteröimättömät srk:t
• Todellinen luku 60–100 milj.

Kiinan kristityt

Dia 8 Kirkko kasvaa sanan ympärille (kuva 
jumalanpalveluksesta) 
70 % kristityistä asuu maaseudulla. 
Kirkko kasvaa 0,5 miljoonalla kastetulla 
kristityllä/vuosi, noin 1 milj. kääntyy kristityksi. 
Kaikki kristityksi kääntyneet eivät liity 
rekisteröityihin seurakuntiin. 

Dia 9 Kiinan viranomaisten näkökulmasta 
rekisteröimättömien seurakuntien toiminta on 
laitonta.  
Viime aikoina valtamedioissa olleet uutiset 
kirkkojen purkamisesta ja Raamattujen 
polttamisesta ovat kohdentuneet 
rekisteröimättömiin seurakuntiin. Rekisteröityjen 
seurakuntien toiminta on sallittua sääntöjen 
puitteissa ja ne saavat myös myydä ja jakaa 
Raamattuja.  
Kuvan kirkko kuuluu rekisteröityneiden 
seurakuntien joukkoon. 



Dia 10 
Kielletystä kirjasta bestselleriksi

10 Kulttuurivallankumouksen aikana Raamatut 
kerättiin ja poltettiin. Jotkut kristityt piilottivat 
kirjan ja pieni osa Raamatuista säilyi. Kun 1979 
kirkkoja jälleen avattiin, seurakunnilla oli 
käytössään mahdollisesti yksi virsikirja tai 
Raamattu, jota kopioitiin käsin.  

Tänä päivänä tuosta kielletystä kirjasta on tullut 
bestseller, Kiinan parhaiten myyvä kirja. 
Raamatun voi ostaa kirkoista, kirkkojen 
yhteydessä olevista raamattukaupoista kuka 
tahansa. Kiinassa tarvitaan kaikkien kirjojen 
painamiseen viranomaisten lupa. Onneksi 
Raamattuja voi edelleenkin painaa laillisesti 
Kiinassa.  

Dia 11 Pipliaseurojen tuella painettuja Raamattuja on 
vapaasti tarjolla jokaiselle, kuului ostaja mihin 
seurakuntaan tahansa. Kahden viime 
vuosikymmenen aikana kristittyjen määrä on 
kasvanut Kiinassa voimakkaasti. Raamattujen 
saatavuus on yhteydessä kasvuun, etenkin 1987 
Amity Printing Pressin perustamisen jälkeen.  

Vuoden 1987 jälkeen Raamattuja on painettu 80 
miljoonaa yksin Kiinaa varten. 
Tälle vuodelle viranomaiset ovat antaneet 
vuosittaisen luvan 3,4 miljoonan Raamatun 
painamiselle Manner-Kiinaa varten.  
Halvin perusraamattu maksaa noin 19 juania, 12 
kananmunan hinnan eli 2,4 euroa. 



Dia 12 

Dia 13 

Dia 14 

Kiinan kasvava kirkko tarvitsee tukea 
työntekijöittensä koulutukseen ja materiaalia 
raamattuopetukseen. Pipliaseurat antavat 
vuosittain materiaalipaketin raamattuopetusta 
varten papeille, raamattukouluille ja 
maallikkosaarnaajille.  Vuonna 2017 sai 1400 
maallikkosaarnaajaa. 

Keskimäärin on 1 pappi/ lähes 6700 
seurakuntalaista kohden. 
Kirkon työntekijöitä kouluttaa 22 teologista 
seminaaria. Yliopistotason koulutusta on tarjolla 
vain Nanjingin teologisessa seminaarissa. 
Nanjingilla myös kansainvälistä opettaja- ja 
opiskelijavaihtoa. 

Raamatunkäännöstyötä vähemmistökielille  
Yunnanin maakunnan kristityistä 80 % kuuluu 
vähemmistöihin, joista osalla ei ole Raamattua 
omalla kielellään.  
Vuosittain valmistuu raamatunkäännöksiä myös 
vähemmistökielille.  
Raamattua/Uutta testamenttia on käännetty ja 
painettu tähän mennessä 11 vähemmistökielelle. 

Raamatunkäännöstyötä vähemmistökielille  
Parhaillaan Raamattua käännetään 6 
vähemmistökielelle. Käännösten valmistuessa ne 
tavoittavat 13 miljoonaa ihmistä.  
Mahdollisuus lukea Raamattua omalla kielellä 
vahvistaa kristittyjä ja auttaa seurakuntia myös 
puolustautumaan epäterveitä opillisia vaikutteita 
vastaan.  



Dia 15 

 

Vieraanvaraisuus, yhteinen ateria on tärkeä osa 
kiinalaista kulttuuria. Kiinalainen ruoka merkitsee 
"vatsan ja sielun liittoa". 
 
Eräs kiinalainen rouva totesi, suomalainen syö 
ruokkiakseen vatsansa. Kiinalainen syö 
ruokkiakseen vatsansa ja sielunsa. Yhteinen 
ateria sukulaisten, ystävien ja vieraiden kanssa on 
aina enemmän kuin vain syömistä. Se on 
merkittävä sosiaalinen tapahtuma, ystävyyden 
vahvistusta, elämän jakamista, yhteyttä toisiin 
ihmisiin. Aterialla myös sielu tulee tällaisesta 
kylläiseksi. 
 
 
 

Dia 16 

 

Suuri joukko yksityislahjoittajia ja kymmenet 
seurakunnat tukevat pipliaseurojen työtä 
Kiinassa. Tuki kohdistuu vähemmistökielten 
raamatunkäännöstyöhön, Raamattujen 
painattamiseen ja jakeluun, raamatunkäytön 
edistämiseen, vähemmistökansojen lukutaito-
opetukseen sekä työntekijäkoulutuksen 
tukemiseen. Lisää tietoa, kuinka päästä mukaan 
tukijoiden joukkoon löydät verkkosivuiltamme 
http://www.piplia.fi  
 
Tervetuloa kumppanuuteen Kiinan 
raamattutyössä! 
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www.piplia.fi
 

 

 


