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RAAMATTUTYÖ LÄHI-IDÄSSÄ, POHJOIS-AFRIKASSA JA TURKISSA 

VUOSI 2018 

 

KIITOS YHTEISTYÖSTÄ 

Tässä muistiossa raportoidaan raamattutyöstä Lähi-idässä, Turkissa ja  
Pohjois-Afrikassa. Seurakuntanne yhteistyösopimus on osa tätä laajempaa 
kokonaisuutta. 

Suomen Pipliaseura kiittää yhteistyöstä ja luottamuksesta raamattutyön 
toteuttamisessa.  

Pipliaseuran seurakunnastanne vastaanottaman kannatuksen määrän Kirkon 
lähetystyön ja kansainvälisen diakonian kannatustilaston mukaan löytyy 
verkkosivuilta osoitteesta https://evl.fi/plus/hallinto-ja-talous/tilastot-ja-
asiakirjat/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, ulkomaan-
työn 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. 

Monet kristilliset kirkot sekä yksittäiset kristityt 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. 
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Lähi-idässä Raamattu on tärkeä kirja kristittyjen identiteetin tukena. 
Esimerkiksi Arabian niemimaalla Raamattujen kysyntä ylittää tarjonnan.  

Lähi-idän 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.  

Israelissa toimii kolme pipliaseuraa, Israelin Pipliaseura, joka palvelee 
hepreankielistä väestöä, Palestiinan Pipliaseura sekä Israelin arabiankielinen 
Pipliaseura. Jordanian Pipliaseura palvelee yhdessä Libanonin Pipliaseuran 
kanssa myös Irakin kirkkoja. Egyptin Pipliaseura palvelee Egyptin alueen 
väestöä. 

Libanonin Pipliaseura vastaa myös Syyriassa tehtävästä työstä sekä koordinoi 
koko Lähi-idän alueen raamattutyön yhteisiä hankkeita. Näitä ovat esimerkiksi 
raamattujulkaisujen painaminen ja varastointi.  

Persianlahden Pipliaseura työskentelee useissa alueen maissa. Omanissa toimii 
sekä raamattukeskus että -kauppa. Samoin Kuwaitissa ja Bahrainissa on 
toimipisteet.  

 
 
EGYPTI  

Pipliaseuran tärkeä yhteistyökumppani Egyptissä on koptiortodoksinen kirkko, 
jonka jäsenmäärän arvioidaan olevan 9-10 miljoonaa. Se on elinvoimainen kirkko 
ja Lähi-idän alueella toimivista kirkoista suurin. Koptikirkossa yhdistyy vanha 
traditio ja nykyaika. Kirkko tekee vireää sosiaalista työtä köyhimmillä alueilla. 
Monet Egyptin kristityistä ovat vähävaraisia. 
 
Egyptin Pipliaseura on tuottanut monenlaisia raamattumateriaaleja ja Raamatun 
osia lapsille ja aikuisille, ja niitä jaetaan koulujen, kirkkojen ja Pipliaseuran 
omien myymälöiden kautta. Lukutaitoryhmät palvelevat erityisesti lapsia, jotka 
ovat pudonneet tai uhkaavat pudota pois julkisesta koulujärjestelmästä. Myös 
lukutaidottomille aikuisille järjestetään ryhmiä. 
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Lasten raamattumateriaalien jakelu kirkkojen kautta Egyptissä 

Perustiedot: Hankkeessa tarjotaan paikallisille kirkoille raamattumateriaaleja 
edullisella hinnalla käytettäväksi kirkkojen toiminnassa ja jaettavaksi toimintaan 
osallistuville lapsille. Erityisesti pyritään tavoittamaan ne lapset ja perheet, joilla 
ei muuten olisi varaa ostaa Raamattua. Monien kristittyjen Raamatun tuntemus 
on ohutta. 

Jo ennen arabikevään levottomuuksia Egyptissä oli suuria taloudellisia 
ongelmia, jotka johtuivat voimakkaasta väestönkasvusta, väestön 
puutteellisesta koulutuksesta, korruptiosta, byrokratiasta ja kasvavasta 
kansainvälisestä kilpailusta. Yli 40 % väestöstä elää absoluuttisen köyhyysrajan 
alapuolella eli alle 2 dollarin päivittäisillä tuloilla.  

Myös Egyptin kirkot kärsivät taloudellisista ongelmista, ja ne pystyvät vaivoin 
rahoittamaan oman toimintansa. Siten Egyptin Pipliaseuran lahjoittamat ja 
edulliseen hintaan tarjoamat materiaalit ovat kirkoille tärkeitä. 

Kohderyhmä: Köyhien perheiden lapset ja nuoret, jotka osallistuvat 
kirkkojen järjestämään nuorten ja lasten toimintaan. Egyptin kristityt elävät 
vähemmistönä muslimiväestön keskuudessa, mikä vaikeuttaa kristillisen 
identiteetin muodostamista ja säilymistä. 

Tavoite: Tavoitteena on jakaa kirkkojen kautta Raamattuja, Uusia 
testamentteja, lastenraamattuja, kuvitettuja evankeliumi-julkaisuja ja 
raamattuaiheisia värityskirjoja, jotta lapset ja heidän perheensä oppivat 
tuntemaan Raamattua. 

Hankkeen eteneminen: Hankkeessa on lapsille ja perheille jaettu erilaisia 
raamattumateriaaleja yhteensä 51 812 kappaletta.  Tähän sisältyi erityinen 
joulujakelu. Kyseessä on yksi Egyptin Pipliaseuran keskeisimmistä hankkeista ja 
Egyptissä tehdään myös paikallista varainhankintaa hankkeeseen. 
 

Nuorten festivaalit: Raamattuvisa ja kykykilpailut 
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Perustiedot: Hankkeessa järjestetään maaseudun koptikristityille nuorille 
festivaalitapahtumia, 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.  
Vuonna 2018 jaettiin ennakkomateriaalia kilpailuun osallistumiseen. 

Nuoria rohkaistaan työskentelemään Raamatun tekstien kanssa ja näin heidän 
identiteettiään kristillisenä vähemmistönä Egyptissä vahvistetaan. Kirkko on 
hyvin kiitollinen tästä uudesta lähestymistavasta tavoittaa nuoria Raamatun 
sanomalla. 

Kohderyhmä: Teini-ikäiset nuoret ja opiskelijat.  

Tavoite: Estää nuorten puutteellisen Raamatun tuntemisen aiheuttamaa 
identiteettikriisiä ja tukea yksilön kasvua ja hengellistä kehittymistä.  
 

Hankkeen eteneminen: Vuoden 2018 aikana 20 000 teini-ikäistä luki 
Luukkaan evankeliumia ja Nehemian kirjaa valmistautuessaan raamattuvisaan. 
Yhteensä 5000 nuorta osallistui näiden esitysten valmisteluun. Taitokisoissa oli 
yhteensä 840 esitystä teemalla ”In His Image”.  
 
Raamattuvisan järjestettiin kilpailu, jossa vaadittiin syvällisempää 
raamatuntutkimusta.  Kilpailuun osallistuttiin kirjoittamalla essee. Aiheena oli 
muun muassa Luukkaan erikoispiirteet kreikkalaisten tavoittamisessa.  Tähän 
tapahtumaan kutsuttiin myös college-opiskelijoita, jotka olivat liian vanhoja 
taito- ja raamattuvisaan. 

Ilmaisten raamattumateriaalien jakaminen kristityille koululaisille 

Perustiedot: Egyptissä kristityt elävät vähemmistönä. Väestöstä 90 % on 
muslimeja. Kristityt ovat keskimäärin vähävaraisia, eikä perheillä ole useinkaan 
Raamattua. Egyptin Pipliaseura arvioi, että 80 % kristittyjen perheiden lapsista 
ei käy kirkossa säännöllisesti.  
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Kohderyhmä: Egyptin12-13 -vuotiaat kristityt koululaiset  
 
Tavoite: Tavoitteena on saada lapset ja heidän perheensä kiinnostumaan 
Raamatusta ja lukemaan sitä, jotta evankeliumin sanoma jokaisen ihmisen 
yhtäläisestä arvokkuudesta tulisi kuulluksi. 
 
Vuonna 2018 päätettiin jakaa kuvitetun Raamatun sijaan oma 
henkilökohtainen, kokonainen Raamattu, josta olisi iloa pidempään. Raamatun 
mukana jaetaan lukuohjelma ja lukemisen edistämiseen kehitetään 
mobiilisovellus.  

Hankkeen eteneminen: Vuoden 2018 aikana jaettiin 65 000 kovakantista 
Raamattua sekä raamatunlukuohjelmaa. Mobiilisovellus on tulossa.  
 

ISRAELIN ARABIANKIELINEN PIPLIASEURA 
   

Israelin arabiankielinen 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. 
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IRAK 
Yleisavustus perustoimintoihin 

Perustiedot: 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. 

Kohderyhmä: Irakissa on asukkaita noin 30 miljoonaa, mutta kristittyjen 
lukumäärää 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. Kristittyjen määrä on vähentynyt 
Irakin sodan jälkeen maastamuuton seurauksena, ja merkittävästi kesäkuun 
2014 jälkeen. 

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 

 
Jordaniassa asuu noin 6,5 miljoonaa ihmistä, joista muslimeja on valtaosa. 
Kristittyjä on 3 % väestöstä. Jordanian poliittinen tilanne on vakaa ja 
rauhallinen, mutta Lähi-idän muiden maiden tilanteet heijastuvat Jordaniaan.  
Syyrian sisällissodan ja muiden Lähi-idän levottomuuksien takia maassa on 
suuri määrä pakolaisia. Jordanian Pipliaseura pyrkii palvelemaan tasapuolisesti 
sekä jordanialaisia että muualta maahan saapuneita. 
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Yleisavustus perustoimintoihin 
 
Osa tuesta Suomen Pipliaseuran kautta 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. 

Kohderyhmä: Jordaniaan paenneet irakilais- ja syyrialaispakolaiset, sekä 
köyhät jordanialaisperheet ja kristityt opiskelijat. 

Tavoite: Tuetaan hädänalaisia perustarpeiden tyydyttämisessä, tehdään 
tunnetuksi kristinuskon sanomaa ja vahvistetaan paikalliskirkkojen sosiaalista ja 
yhteiskunnallista työtä.  

Hankkeen eteneminen: Vuoden 2018 aikana tuettiin kuukausittain 377 
syyrialais- ja 151 irakilaisperhettä perustarvikkeita jakamalla sekä 
avustettiin150 jordanialaisperhettä. Yhteensä 678 perhettä sai avustusta 
kuukausittain. 
 
86 opiskelijaa tuettiin saamaan opinnot päätökseen. Myös 5718 ihmistä sai 
perushygienia tarvikkeet ja kirjoitusvälineet.  Lisäksi jaettiin 6233 Raamattua, 
219 Uutta testamenttia ja 2190 lastenraamattua. 
 

Kristittyjen nuorten ja nuorten pariskuntien uskon tukeminen 
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Perustiedot: 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.  

Kohderyhmä: Kristityt nuoret ja nuoret pariskunnat, joiden side 
seurakuntaan on ohut. 

Tavoitteet: Tukea kristittyjä nuoria aktiiviseen seurakuntayhteyteen ja siten 
tukea heidän uskoaan ja elämänvalintojaan. 

Hankkeen eteneminen: Vuonna 2018 yhteensä noin 150 nuorta ja 
vanhempaa sai vahvistusta kristilliseen identiteettiinsä erilaisissa pienryhmissä 
ja leireillä. 
 
Yhteensä tavoitettiin 814 ihmistä erilaisissa raamattutapahtumissa ja 
seminaareissa. 
 

 
PALESTIINALAISALUEET 

 
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 

Perustiedot: 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.  

Kohderyhmä: Palestiinalaiskristityt 
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Tavoitteet: Palestiinalaiskristittyjen rohkaiseminen kristittyjen yhteyteen yli 
kirkkokuntien rajojen, sekä lukemaan Raamattua ja elämään todeksi sen 
sanomaa omassa arjessaan. 

Hankkeen eteneminen: Pipliaseuran viidenteen vuotuiseen raamattupäivään 
osallistui yli 1400 ihmistä. Nehemian kirjan 20. lukuun perustuva 
raamattupäivän teema oli ” Me nousemme ja rakennamme.”  Tapahtumassa 
jaettiin tuhansia Raamattuja, kirjoja, kuunneltavia versioita ja USB-muistitikkuja. 
 
Vuoden aikana on jaettu yhteensä 5200 erilaista raamattumateriaalia, kirjoja: 
Raamattuja, Uusia testamentteja ja ääniraamattuja. 
 
Sosiaalisessa mediassa tavoitetaan vuosittain yli 25 000 ihmistä. 
 
 
Bethlehemin lapsi 
 
Perustiedot: Suomen Pipliaseuran tuki mahdollistaa lapsille ja nuorille 
suunnatun ohjelman toteuttamisen Betlehemissä ja Länsirannalla. Palestiinan 
väestöstä 53 % on alle 18-vuotiaita. Vuodesta 2000 toiminut hanke pyrkii 
tuomaan iloa lapsille, jotka elävät levottomuuksien ja epävarmuuden keskellä. 

Kohderyhmä: Eri kirkkokuntien lapset 

Tavoitteet: Tavoittaa palestiinalaisia lapsia ja nuoria Raamatun toivoa 
tuottavalla sanomalla, rohkaista heitä ja opettaa raamatullisia arvoja. 
 
Hankkeen eteneminen: Vuonna 2018 jaettiin noin 6000 kpl erilaisia 
raamattumateriaaleja. Joulun aikaan järjestettiin erilaisia tilaisuuksia 
yhteistyössä kirkkojen ja järjestöjen kanssa, mm. yliopistossa juhlittiin 
joulukuusen valojen sytyttämistä, joulutoreilla jaettiin Raamattuja ja radio Siban 
kanssa tehtiin yhteistyössä radio-ohjelmia.  
 
Kesäleirejä järjestettiin myös yhdessä kirkkojen kanssa se erilaisia ekskursioita 
mm. Qumraniin.  
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Toiminnan vaikuttavuutta seurataan haastattelujen avulla ja näiden kautta on 
saatu selville, että on nuoria, jotka ovat löytäneet uuden suunnan elämälleen  
kristinuskon kautta, lapset ovat tunteneet rohkaisua ja erityisesti retki 
Qumraniin on avannut Raamatun sanojen merkityksen. 
 

 
 
TURKKI 

Turkin Pipliaseura on perustettu ottomaanien hallituskaudella vuonna 1820. 
Pitkä historia takaa työn jatkuvuuden. Jos seuraa yritettäisiin perustaa vasta 
nyt, olisi tehtävä käytännössä erittäin vaikea. Myynti on kasvussa, mutta 
myyntituotoilla voidaan kattaa vain painokulut, ei muuta. Kristittyjä on maassa 
alle 0,1 %, ja heiltä kerättävä kannatus riittää vain kirkon toimintaan, ei 
Pipliaseuran työhön. Turkissa ei saa jakaa Raamattuja ilmaiseksi. 

Kurdinkielisen Raamatun käännöshanke 

Perustiedot: Turkissa asuu noin 15 miljoonaa kurdia, jotka puhuvat 
kurmanji-murretta. Lisäksi Irakissa asuu 2 miljoonaa kurmanji-murretta 
puhuvaa kurdia. Kurdinkielen käyttö oli pitkään kiellettyä Turkissa, eikä sitä 
puhuvilla ole mahdollisuutta käydä kurdinkielistä koulua. Nykyään kurdien 
asema on parantunut, kun Turkki pyrkii vahvistamaan suhteitaan Euroopan 
unioniin. Uusi testamentti kurdiksi julkaistiin vuonna 2005. Uusi testamentti 
otettiin hyvin vastaan sekä kurdinkielisten että opetushenkilöstön ja 
kirjailijoiden keskuudessa. Raamattuja ei saa jakaa Turkissa ilmaiseksi, mutta 
niiden myynti kirkoissa, kirjakaupoissa ja kirjamessuilla on sallittua. 

Alkuperäinen tavoite oli kääntää kurdinkielelle koko Raamattu. Koska 
käännöstyöryhmään oli välillä vaikea löytää eksegeettistä tarkastajaa, päätettiin 
valita käännettäviksi vain ne Vanhan testamentin kirjat, joita on pidetty 
kurdinkielisten kannalta keskeisimpinä. 

Kaikki käännöstiimin jäsenet työskentelevät hankkeessa osa-aikaisesti. Tähän 
mennessä on käännetty 1. Mooseksen, Sananlaskujen, Saarnaajan, Esterin, 
Ruutin, Joonan ja Danielin kirjat.  
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Tavoite: Pyritään saattamaan Raamattu laiminlyötyjen kurdinkielisten 
ulottuville Turkissa, jotta he saisivat uutta toivoa elämäänsä Raamatun sanan 
kautta. Hankkeen arvioitu valmistuminen on joulukuu 2025. 

Hankkeen eteneminen: Vuonna 2018 julkaistiin nettiin ensimmäinen ja 
toinen kuninkaiden kirja ja Psalmit 1-89.  Psalmien kääntäminen on tarvinnut 
enemmän aikaa kuin oli odotettu, koska eksegeettinen tarkistus ja kielen 
autenttisuuden tarkistus on vienyt suunniteltua enemmän aikaa. 
 

 
 


