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Ole se muutos, jonka haluat 

maailmassa nähdä.  
– Mahatma Gandhi 

 

Tärkeintä ei ole mitä teemme, vaan 

miten paljon rakkautta teoissamme 

on. 
– Äiti Teresa 

 

Kaiken, minkä te olette tehneet 

yhdelle näistä vähäisimmistä, olette 

tehneet minulle. 
– Jeesus 



Intia pähkinänkuoressa 



 

 
•  1,2 mrd ihmistä 

•  hindi, englanti ja 

     14 virallista kieltä 

•  80,5 % hinduja,  

     13,4 % muslimeja,  

     2.3 % kristittyjä 

•  miehistä 72 %,  

 naisista 50 % lukutaitoisia 

•  väestön keski-ikä: 27v.    
(Suomi 43,2 v.)  

Intia pähkinänkuoressa 



Intian Pipliaseura, tehtävät: 

 

1. Raamatun kääntäminen, julkaiseminen, 

jakelu ja ihmisten auttaminen 

käyttämään Raamattua. 

 

2. Yhteistyö kaikkien kirkkojen ja       

kristillisten toimijoiden kanssa. 



Intian Pipliaseura 
 

• Päätoimisto 

Bangaloressa 

• Käännöstyön keskukset 

Bangaloressa ja 

Shillongissa,  

Koillis-Intiassa 

• 15 aluetoimistoa eri 

puolilla Intiaa 



Raamatunkäännöstyö Intiassa 

• Raamatunkääntäjinä 

kielen omat puhujat; 

koulutus työhön 

• Tukee kielten käyttöä ja 

säilymistä.  

•  Vahvistaa seurakuntien 

toimintaa. 

• Edistää lukutaitotyötä. 



Raamatulla on merkitystä,  

esimerkkejä 

 
• Ihmisarvo riippumatta 

uskonnosta, ihonväristä, 

yhteiskunnallisesta 

asemasta 

 

• Armo ja anteeksiantamus 

ilman ansiota ja uhreja 

 

• Rauhan ja toivon Jumala 



Sana saavuttaa,  

esimerkkejä 

 
• ”Jumalan sanan kuljettajat” 

-kristityt rikšakuskit 

 

• Lomaraamattukoulut 

lapsille ja nuorille 

 

• Sana kohtaa kulttuurin 



Sana parantaa ja voimaannuttaa, 

esimerkki 

 
Syrjittyjen naisten ja 

leskien elämän tukeminen: 

 

• koulutus 

• vertaistuki 

• raamattuopetus 



Pipliaseura toimii kumppanuudessa, 

esimerkkejä 

 • Eri kirkot esim. 

protestanttiset, ortodoksiset, 

katoliset 

• Kristilliset toimijat, kuten 

järjestöt 

• Kristilliset laitokset, kuten 

koulut, sairaalat, vanhainkodit, 

orpokodit 



Kerala kookospähkinänkuoressa 



 

 
• 33 milj. asukasta 

 

• Malayalam virallinen kieli  

 

• 56 % hinduja,  

24 % muslimeja,  

19 % kristittyjä (n. 6 milj.) 

 

• Intian kehittynein osavaltio,  

lukutaitoisuus yli 90 % 

Kerala kookospähkinänkuoressa 



Kristinusko Keralassa 

 

• Kristillisiä yhteisöjä jo 300 jKr.  

• 1498 Vasco da Gama Portugalista, 

katolinen lähetystyö alkoi 

• 1800-l. protestanttista lähetystyötä 

Englannista 

• 1829 Uusi testamentti malayalamin 

kielelle, 1841 koko Raamattu 



Kerala:  

Naisissa on voimaa! 

 
• Diakoniatyötä 

• Varainhankintaa  

• Vanhainkoti- ja 

sairaalavierailuja 

• Toimintaa lapsille  

ja nuorille 

• Raamattuja tarvitseville 

 



Kerala:  Nuorissa on tulevaisuus! 

 
Esimerkkejä 

toiminnastamme: 

• Autamme tarvitsevia 

• Istutamme puita  

• Järjestämme 

terveysvalistusta 

köyhille 

• Opiskelemme 

Raamattua 

 



Suomen Pipliaseura  

 
Tekoja, jotka tuovat toivoa tähän 

päivään. 
 

Sanoja, jotka luovat uskoa 
tulevaisuuteen. 

 



Tule mukaan! 

 

www.piplia.fi 

facebook.fi/pipliaseura 

  instagram: @pipliaseura 

 

http://www.piplia.fi/

