
Dia 1 

Pyhän maan
pipliaseurat

Israelissa, Palestiinassa ja 
Arabi-Israelissa

2020Suomen Pipliaseura Vuositeema
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Dia 2 
Pyhän maan pipliaseurat
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• Israelin Pipliaseura

• Palestiinan Pipliaseura

• Arabi-Israelin Pipliaseura

 

Poliittisista syistä Pyhällä maalla toimii 
kolme pipliaseuraa. Kunkin pipliaseuran 
kohderyhmä on erilainen. Yhteistä 
kaikille kolmelle on pyrkimys uskon, 
toivon ja rauhan rakentamiseen omassa 
kontekstissaan. 
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Israelin Pipliaseura

 

 



Dia 4 

• Perustettu 1949

• Jerusalem, päätoimisto ja 
myymälä

• Tel Aviv, Raamattukauppa

• Haifa, Raamattukeskus

Israelin Pipliaseura

 

Israelin Pipliaseuran toiminta alkoi 
Pipliaseurana vuonna 1949 Israelin 
itsenäistymisen jälkeen. 
Lähetystyöntekijöiden toimesta oli jo 
vuodesta 1905 hoidettu 
raamattujakeluja Haifasta käsin.  
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• Evankeliumi juutalaisille, 
tavoittava työ

• Raamatunkäännöstyö
• Kaksikielisraamatut, heprea+
• Lasten ja nuorten materiaalit
• Messiaanisten seurakuntien 

palvelu
• Digitaalinen palvelu

Keskeiset työalat:

 

Israelin Pipliaseuralla on 
yhteistyökumppaneina erityisesti 
evankelikaalisia kirkkoja ja tavoittavaa 
työtä tekeviä järjestöjä. 
 
Pipliaseuran uusin julkaisu on Vanha 
testamentti, jossa vanhan heprean 
vaikeat sanat on käännetty 
nykyhepreaksi sekä vaikeiden termien 
merkitys selitetty. Pipliaseura on 
julkaissut myös hepreankielisen Uuden 
testamentin ja lukuisia kaksikielisiä 
Raamattuja: heprea-venäjä, heprea-
ranska, heprea-englanti jne. Kaksikieliset 
Raamatut palvelevat erityisesti 
maahanmuuttajia.  
Pipliaseura tuottaa kasvaville 
messiaanisille seurakunnille lasten ja 
nuorten raamattumateriaaleja, joille on 
kysyntää. 
 
Digitaalisella puolella seuralla on 
nettikauppa. raamatunopiskeluun 
sivusto neljällä kielellä ja tavoittavaan 
työhön nettimateriaalia, osoite, jota 
messiaaniset seurakunnat voivat jakaa 
työssään. 
 
 
 



Dia 6 Kohderyhmät:

 

Israelin Pipliaseuran ensisijainen 
kohderyhmä on hepreaa puhuva väestö, 
sitten muut maahanmuuttajat ja turistit. 
Pipliaseuralla on tarjolla materiaalia 
myös arabiankielellä. 
 
 

Dia 7 

 

”Juutalaisille ensin” 
– Kutsumuksemme on saattaa Jumalan 
sana kaikkien ihmisten ulottuville 
Israelissa. Ennen kaikkea haluamme 
auttaa juutalaisia kohtaamaan 
Messiaansa, sanoo Viktor Kalisher, 
Israelin Pipliaseuran pääsihteeri. 
Israelin Pipliaseura tekee tavoittavaa 
työtä. Seuran henkilökunta on kuin Israel 
pienoiskoossa, monia eri taustasta olevia 
ihmisiä. Tämä auttaa Pipliaseuraa 
osaltaan tavoittamaan eri ryhmiä eri 
muodoin, eri kielillä ja eri materiaaleilla.  
–Yhteistyökumppanimme käyttävät 
materiaalejamme, mutta myös me itse 
lähdemme ulos kaduille ja toreilla 
tavoittamaan ihmisiä. Emme odota täällä 
sisällä, että joku tulee luoksemme. 
Keskustelemme ihmisten kanssa. 
Joillekin annamme materiaaleja, jos he 
haluavat. Jotkut ovat kiinnostuneita, 
toiset eivät, mutta me kylvämme 
siementä ja rukoilemme, pääsihteeri 
Kalisher kertoo. 
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– Israel on Pyhä maa monille ihmisille, 
myös heille, jotka eivät jaa kanssamme 
samaa uskoa. Toimiston ovelta näkyy 
Jerusalemin vanhan kaupungin muuri ja 
Temppelivuori. Raamatun tapahtumat 
ovat elävää elämää. Elämme ja 
työskentelemme niiden keskellä. Meille 
tämä on todistus Jumalan lupauksista. 
Olemme kutsuttuja kertomaan sanomaa 
Jeesuksesta kaikille, Viktor Kalisher 
tähdentää.  
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Palestiinan Pipliaseura

 

 

Dia 10 
Palestiinan
Pipliaseura,
vuodesta 1993

 

Palestiinan Pipliaseura perustettiin 
vuonna 1993. Pipliaseuran juuret 
juontavat jo 1800-luvulle. Päätoimisto 
sijaitsee Itä-Jerusalemissa. 
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• Itä-Jerusalem

• Jenin
• Nablus

• Ramallah
• Jeriko

• Betlehem
• Gaza

Palestiinan Pipliaseura

 

Palestiinalaiset asuvat pääosin kahdella 
alueella, Gazan kaistaleella noin 2 
miljoonaa ihmistä ja  2,5 milj. 
Länsirannalla. Koko tätä yhteisöä 
Palestiinan Pipliaseura haluaa palvella. 
Kristittyjä on vähemmän kuin 1 
prosentti. Vielä 1948 vuonna 
palestiinalaisia kristittyjä oli yli 20 
prosenttia. Kristittyjen osuus vähenee 
noin 900 pois muuttajalla vuosittain. 
 
– Koen kristillisen läsnäolomme 
merkitykselliseksi. Kristityt on kutsuttu 
olemaan rauhantekijöitä ja antamaan 
ääni äänettömille. 
Epäoikeudenmukaisuuden ja 
kärsimyksen keskellä meidät on kutsuttu 
toimimaan oikeudenmukaisuuden, 
sovituksen ja rauhan puolesta. 
Pipliaseurana haluamme palvella kaikkia 
palestiinalaisia uskonnosta riippumatta, 
Nashat Filmon, Palestiinan Pipliaseuran 
pääsihteeri kiteyttää.  
 
 

Dia 12 
Betlehemin lapsi -
ohjelma

 

Nashat Filmon, pääsihteeri kertoo:  
- Kerran eräällä kenttämatkallani juttelin 
5-vuotiaan pojan kanssa. Kysyin häneltä, 
mikä hänestä tulee isona. Poika vastasi, 
että hän haluaa tulla marttyyriksi, ja 
juoksi pois. Ajattelin, vasta 5-vuotias 
poika ja hänen tulevaisuudenhaaveensa 
on kuolla marttyyrina! Tämä kertoi jotain 
sydäntä särkevää siitä toivottomuudesta, 
jossa ihmiset elävät. Kysyin, mitä 
annettavaa Raamatulla olisi tälle 
lapselle?  
Kehitimme Pipliaseurassa Betlehemin 
lapsi -ohjelmakonseptin, jonka kautta 
lapset ja nuoret saavat kokemuksen 
elämän tärkeydestä.  
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• 6-22 -vuotiaille
• Kristilliset arvot
• Raamattua luovasti
• Tunteiden käsittely
• Yhdessä toimiminen
• Liikunta, musiikki, teatteri, leikit, 

kilpailut
• Retket Raamatun kohteisiin
• Terveellinen ravinto

Betlehemin lapsi

 

Lapset ja nuoret saavat myönteisiä 
arvoja, kuten rauha, välittäminen, 
huolenpito, sovinto, oikeudenmukaisuus 
ja heikkojen äänenä toimiminen. 
Raamattu on täynnä opetuksia näistä 
kaikista. Betlehemin lapsi- ohjelma tuo 
toivoa lasten ja nuorten elämään. Toivon 
kokemukset ja yhdessä toimiminen 
voivat johtaa myös muutokseen 
asenteissa ja käyttäytymisessä. 
 
 
 

Dia 14 

• Eri kirkkokunnat

• Partiot

• Koulut

• Kyläyhteisöt

• Erilaiset lasten ja nuorten 
harrasteklubit

• Kristilliset järjestöt, kuten YMCA

Yhteistyökumppaneina

 

Ohjelmaa on toteutettu jo 17 vuotta, ja 
sen kautta on tavoitettu yli 40 000 lasta 
ja jaettu 50 000 Raamattua. 
Lasten ja nuorten leirit, retket ja 
tapahtumat keskittyvät koulujen loma-
aikoihin kuten kesään, jouluun ja 
pääsiäiseen. 
Esimerkiksi kesällä 2019 Betlehemin 
alueella toiminnassa oli mukana yli 3000 
lasta ja nuorta. 
 
 

Dia 15 

 

 
Palestiinan Pipliaseura toteuttaa myös 
muita ohjelmia, joissa rakennetaan 
siltoja eri uskontojen välille. Pipliaseura 
on mm. valmistanut kirjasia Jeesuksen 
opetuksista, kuten Vuorisaarnasta. Ne 
tekevät tunnetuksi sitä, miten Jeesuksen 
opetukset ovat eläviä myös tässä ajassa 
ja miten niihin voi samaistua.  
Toinen esimerkki on eri uskontoihin 
kuuluvien nuorten tutustuttaminen 
omaan yhteiseen kulttuuriperintöönsä 
Jerusalemissa.  
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Arabi-Israelin Pipliaseura

 

 

Dia 17 17

• Dina Katanacho, pääsihteeri

• Nasaret, Galilea, Haifa

• Nais- ja perhetyö

• Lapsityötä

• Rauhankasvatus; koulut, nuoret

• Julkaisutoimintaa

Arabi-Israelin Pipliaseura, 
vuodesta 2008

 

Arabi-israelilaiset ovat Israelin valtion 
perustamisen jälkeen v.1948 maahan 
jääneitä arabeja, Israelin kansalaisia. He 
elävät vähemmistönä juutalaisten ja 
Palestiinalaisalueitten arabien välissä. 
On merkityksellistä, että 
patriarkaalisessa yhteiskunnassa 
Pipliaseuraa johtaa nainen, Dina 
Katanacho. Pipliaseuralla on kuitenkin 
hyvät yhteistyösuhteet kaikkien 
kirkkojen kanssa. Toiminnan keskiössä on 
nais- ja perhetyö. 
 
 
 

Dia 18 Magdalena -ohjelma

 

Magdalena -ohjelmassa 
voimaannutetaan naisia ja perheitä. 
Pipliaseura tavoittaa ohjelmassaan 
vuosittain n. 4000 ihmistä. 
Käytännössä ohjelman sisältöön 
kuuluvat: 
- Sanomalehti, johon naiset voivat 

kirjoittaa, ja saavat näin äänensä 
kuuluviin. Lehti ilmestyy kaksi kertaa 
vuodessa. Jakelu tapahtuu kirkkojen 
kautta. 

- Perheseminaarit ja leiripäivät, retket 
- Perheneuvontaa, 

koulutusseminaareja, 
- Raamatun hyödyntämistä 

seminaarien ohjelmissa 
 
 



Dia 19 

 

Perhepäivistä viestitään kirkkojen kautta. 
Ne ovat jatkumoa perheseminaarille. 
Perhetyölle on valtava tarve, sillä 
kirkoissa vanhemmuudesta, 
parisuhteesta ja lastenkasvatuksesta ei 
ole totuttu puhumaan.  
Pipliaseuran vapaaehtoistiimit vetävät 
työpajoja ja perheiden leiripäiviä.  
 
Erityisen tärkeää on se, että perheet 
tulevat leiripäiviin yhdessä ja tekevät 
asioita yhdessä. Leiripäivissä lapsille on 
järjestetty omaa ohjelmaa, jolloin 
vanhemmilla on mahdollisuus keskittyä 
perheen ja parisuhteen kysymyksiin 
rauhassa. 
– Toivon että kirkoissa puhuttaisiin 
enemmän avioliittoon ja perheeseen 
liittyvistä kysymyksistä. Perheiden vointi 
vaikuttaa seurakuntien elämään, 
seurakunnathan muodostuvat perheistä, 
totesi eräs osallistuja. 
 
 
 

Dia 20 Galilean enkelit -
ohjelma

 

Galilean enkelit -lapsityön ohjelma: 
Pipliaseura järjestää leiritoimintaa 
lapsille ja nuorille. Pipliaseura auttaa 
myös vähävaraisia perheitä lähettämään 
lapsia ja nuoria kirkkojen kesäleireille. 
Ohjelmassa toteutetaan myös 
raamattuvisaa lapsille. Koulut ja kirkot 
toimivat yhteistyökumppaneina. 
 
 
 
 
 



Dia 21 Nuorten suojeleminen 
väkivallalta -ohjelma koulujen 
kanssa

 

Jatkuva konfliktien keskellä eläminen 
aiheuttaa ihmisille stressiä. 
Väkivallantekoja tapahtuu herkästi 
jännitteisessä ilmapiirissä. Esimerkiksi 
arabitaustainen kristitty poika tapettiin 
koulun pihalla parkkipaikkariidan takia. 
– Halusimme tehdä Pipliaseurassa jotain 
ja menimme pojan kouluun tapaamaan 
rehtoria. Tarjosimme koululle ohjelmaa, 
jossa käsitellään väkivaltaa ja 
kiusaamista. Me olimme ensimmäinen 
organisaatio, joka tarjosi 
pidempiaikaisen 
yhteistyömahdollisuuden koulun kanssa 
ja he ottivat tarjouksen kiitollisena 
vastaan, Dina Katanacho kertoo. 
 
Arabi-Israelin Pipliaseuran 
kouluohjelmassa lapset ja vanhemmat 
työskentelevät yhdessä vuoden ajan 
erilaisissa työpajoissa.  
Pidempiaikaisessa projektissa on 
mahdollista, että ihmiset paremmin 
ymmärtävät rauhan merkityksen ja 
todellinen muutos on mahdollinen. 
Tällainen toimintamalli toimii. Projekti ei 
ole jäänyt vain yhteen kouluun, vaan 
muutos halutaan koko yhteisöön. 
– Me kaikki, muslimit, palestiinalaiset, 
juutalaiset ja kristityt olemme Jumalan 
lahja. Emme ole uhka toisillemme. 
Ihmiset ovat samanarvoisia. Olemme 
kaikki Jumalan kuvia ja Jumalan 
rakkauden kohteita, Dina Katanacho 
sanoo. 
 
 
 
 



Dia 22 
Ihmisiä Lähi-idässä -vuositeema 2020

• Aineistopaketti seurakunnille: 
videot, kuunnelmat, viriketehtävät, ohjaajan opas

• Koulutukset Helsinki, Tampere, Oulu, Turku, Kuopio, 
Joutseno, Mikkeli, Joensuu, Jyväskylä, ks. piplia.fi

• Vieraat Pyhältä maalta 15.-17.5. 
Kaupunkitapahtumassa Tapiolassa

• VR-materiaalia Raamatun tapahtumapaikoilta
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