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PIPLIASEURAN JA SEURAKUNNAN 
YHTEISTYÖSOPIMUS
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SEURAKUNTAPALVELUT PIPLIASEURASSA
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Tiedonjakoa maailmalta 
uutiskirjeiden ja verkon kautta

www.piplia.fi/seurakunnille

Kirkon lähetystehtävän toteuttamista  (KJ 4:4)
perustuen asiakirjaan ”Seurakuntien ja kirkon lähetysjärjestöjen yhteistyösopimusten 

periaatteet”.

Vierailuja ja verkostoitumista

TOIVOA TÄHÄN PÄIVÄÄN.
USKOA TULEVAISUUTEEN.

Näköaloja kansainvälisen raamattutyöhön

YHTEISTYÖSOPIMUS
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YHTEISTYÖKOHTEET UUSILLE 
YHTEISTYÖSOPIMUKSILLE:

 Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelma
 Raamatunkäännöstyö ndongan ja kwanjaman kielille 

Namibiassa
 Raamattutyö ja heikoimmassa asemassa olevien auttaminen 

Intiassa
 Raamatunkäännöstyö ja raamattujakelu Kiinassa
 Raamattutyö Lähi-idässä ja Egyptissä



• Tavoitteena on, että 20.000 naista ja tyttöä 
13 vähemmistökielellä oppii lukemaan ja 
kirjoittamaan.

• Ohjelma toteutetaan Etiopiassa, Keniassa, 
Malawissa, Tansaniassa ja Namibiassa. 

• Yhteistä valituille kieliryhmille on se, että 
kullekin on valmistunut tai valmistumassa 
Uusi testamentti tai koko Raamattu. 

Lukutaitoa naisille 
Afrikassa -ohjelma 



• Uudet raamatunkäännökset ndongan ja 
kwanjaman kielille

• Uudet käännökset tarvitaan, koska 
nykyisten käännösten kieli on 
vanhentunutta. 
Käännöstyötä tekevät tehtäväänsä 
koulutetut, kieltä äidinkielenään puhuvat 
kääntäjät. Hankkeen pääasiallinen 
kohderyhmä ovat 15–35-vuotiaat ndongan
ja kwanjaman kielten puhujat.  

Namibia 
Raamatunkäännöstyö ndongan ja 
kwanjaman kielille 



• Kiinassa on virallisesti 55 vähemmistökieltä 
mandariinikiinan lisäksi. Useimmat 
vähemmistökielen puhujat eivät ymmärrä 
riittävästi kiinan kieltä, jotta voisivat lukea 
mandariininkielistä Raamattua. 

• Raamattujakelun lisäksi tuki kohdentuu 
raamatunkäännöstyöhön Kiinan 
vähemmistökielille ja 
raamattupaperihankintoihin, jotta köyhimmille 
seurakunnille voidaan toimittaa Raamattuja 
edulliseen hintaan.

Kiina



• Intiassa paikallisen pipliaseuran toimintaan kuuluvat 
raamatunkäännös-, julkaisu- ja jakelutyö sekä 
heikoimmassa asemassa olevien auttaminen. 

• Naisille, erityisesti leskille, järjestetään 
voimaannuttavaa koulutusta. 

• Lastenraamattuja jaetaan kristillisiin orpokoteihin, 
oppilaitoksiin ja seurakuntiin niiden toiminnan 
tukemiseksi. Lastenraamatut palvelevat Intiassa myös 
niitä aikuisia, joiden lukutaito on heikko.  

• Intiassa on tällä hetkellä meneillään 16 
raamatunkäännöshanketta

Intia



• Yhteistyösopimus Lähi-idän raamattutyön tukemisesta 
kohdentuu Lähi-idän, Pohjois-Afrikan, Turkin ja Egyptin alueilla 
toimivien pipliaseurojen raamattutyön tukemiseksi.

• Konfliktien repimässä Lähi-idässä Pipliaseurojen läsnäolo ja 
toiminta tukee paikallisten kirkkojen työtä. Raamatun 
julkaisutoiminnan lisäksi julkaistaan erityisesti lapsille ja nuorille 
materiaalia, joka tukee heidän identiteettinsä vahvistamista 
kristittyinä.   

Lähi-itä ja Egypti
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Lämmin kiitos 
tuestanne
tärkeään
työhön!


