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Näe minut. Lähi-itä kaukana ja keskellämme
Jordaniassa, Syyrian rajan tuntumassa elää kuusihenkinen
perhe, joka lähti pakoon kotikaupunkinsa pommituksia.
– Meille on tärkeintä, että lapsemme ovat nyt turvassa.
Emme halua heidän kärsivän enää. He ovat nähneet omin
silmin, miten ihmisiä tapetaan. Kaipaan kaikkea kotimaastamme Syyriasta. Vaikka talomme olisi tuhottu, haluan
jonain päivänä takaisin kotiin, kertoo Fatima-äiti.

Näe minut

Luvut pakolaisten määristä sumentavat sen tosiasian,
että jokaisen numeron takana on ihmisen kasvot:
•
lapsen, joka haluaa leikkiä ja joka tarvitsee kodin.
•
nuoren, joka haluaa käydä koulua ja unelmoi
ammatista.
•
äidin tai isän, joka haluaa tehdä työtä ja kasvattaa
lapsensa kunnon kansalaisiksi.
Lukujen takana on ennen kaikkea ihminen, joka pelkää
sotaa ja haluaa rauhaa.

Persianlahdella asuu miljoonia vierastyöläisiä Afrikan ja
Aasian maista. Hekin ovat joutuneet lähtemään kotimaastaan ansaitsemaan elantoa perheelleen. Osa heistä on
kristittyjä, joille seurakunta toimii perheen korvikkeena.
Pipliaseurat toimivat koko Lähi-idän alueella. Tämä
materiaali avaa ikkunan erityisesti Jordaniaan ja Persian
lahdelle. Näe minut. Lähi-itä kaukana ja keskellämme
-materiaali pyrkii lisäämään ymmärrystä erilaisuuden
kohtaamiseen. Sitä tukemaan on jokaisen tarinan yhteyteen lisätty työskentelyehdotus.
”Jeesus itse liittyi heidän seuraansa ja kulki heidän kanssaan.” (Luuk.24:15) Jeesuksen matkakumppanuudesta
avautuu tie myös yhteisen ihmisyyden jakamiseen eri
syistä maahamme muuttaneiden kanssa.
Asioita yhdessä opetellen, työryhmä:
Satu Toukkari, Suomen Pipliaseura
Katri Saarela, Suomen Pipliaseura
Martti Asikainen, Suomen Pipliaseura
Tiina Haapsalo, Lastenkeskus
Graafinen suunnittelu : Anu Tuomainen,
Suomen Pipliaseura
Kuvat: Työryhmä
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nae minut
Näe minut

Jordaniaan on paennut yli 1,4 miljoonaa Syyrian pakolaista ja puoli miljoonaa Irakin pakolaista. Suomeen on
arvioitu tänä vuonna tulevan yli 30 000 pakolaista.

Vuositeemamateriaalin välityksellä haluamme jakaa
ihmisten omia tarinoita, joita kuulimme Lähi-idässä.
Materiaali antaa äänen ja kasvot Jordaniaan paenneille
irakilaisille ja syyrialaisille, samoin tänne Suomeen
tulleille pakolaisille.
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tarkoittaa videota ja
kuunnelmaa, 			
jotka mm. sisältyvät muistitikulla olevaan 		
aineistoon.
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Muistitikun sisältö:
1. Ohjaajan opas: Näe minut. Lähi-itä kaukana 		
ja keskellämme 		
2. Lasten raamattuleikki Tuhlaajapoika-kertomukseen
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Teksti: Satu Toukkari

Sen tavoitteena on auttaa vanhempia antamaan kristillistä
opetusta lapsille ja vahvistaa Raamatun arvopohjaa koko
perheen elämässä.

Näen Pipliaseuran sillanrakentajana
ja kohtaamispaikkana niin eri 		
kirkkokuntien kuin uskontojenkin
välillä, kertoo Munther Al-Nawat,
Jordanian Pipliaseuran pääsihteeri.

– Pipliaseuramme tekee myös yhteiskunnallista vaikuttamistyötä. Työ ei ole helppoa, olemmehan kristittyinä vähemmistöasemassa. Pyrimme rakentamaan siltoja uskontojen
välille, lisäämään keskinäistä ymmärtämystä ja kunnioitusta.
Seurallamme on hyvät suhteet viranomaisiin ja maan hallintoon, samoin moniin yhteiskunnallisiin ja ei-kristillisiin
järjestöihin, Munther Al-Nawat kertoo. – Olemme avoimia
erilaisille yhteistyömahdollisuuksille. Esimerkiksi muslimien
paastokuukauden Ramadanin aikoina jaoimme iltaisin liikennevaloissa odottaville autoilijoille vesi- ja eväspaketteja. Eväisiin
kuului myös raamattulehtinen. Eväspakettimme otettiin ilolla
vastaan ja saamamme palaute oli todella myönteistä. Toinen
esimerkki hyvästä yhteistyöstä on perhetyö muslimijärjestön
kanssa. Kysymykset hyvästä parisuhteesta ja perhe-elämästä
ovat yhteisisä uskonnosta riippumatta.

Kristillisestä läsnäolosta
aktiiviseen vaikuttamiseen
Mukana pakolaistyössä

Jordania on vuosisatojen saatossa ollut turvapaikka Palestiinasta, Irakista, Libanonista, Syyriasta ja Armeniasta tulleille
pakolaisille. – Pipliaseurana emme voi sulkea silmiämme
pakolaisten perustarpeilta. Tullessaan maahamme heillä ei ole
välttämättä mitään, ei peittoja, ei patjoja, ei ruokaa lapsilleen.
Meidän on ojennettava auttava kätemme näille hädässä oleville
lähimmäisillemme, Munther toteaa.
Pipliaseura avustaa pakolaisia yhdessä eri kirkkojen kanssa.
Pipliaseura toimittaa kirkoille tarvikkeita kuten peittoja, lämmittimiä, tuulettimia, patjoja, ruokaa ja hygieniatarvikkeita.
Kirkot ja humanitääriset järjestöt puolestaan järjestävät avun
jakelun ja varmistavat perillemenon. Avustustyö on selkeästi
organisoitua, vain virallisesti rekisteröityneet pakolaiset saavat
apua. Näin estetään avun väärinkäyttö. Kristityt pakolaiset saavat tarpeensa mukaan raamattumateriaalia. Kristittyjä saapuu
ennen kaikkea Irakin Mosulista. Sen sijaan muslimipakolaisten
avustustarvikkeiden mukaan ei liitetä Raamattuja. Apu ei ole
ehdollistettua.
– Koen, että Lähi-idän kristityt todistavat uskostaan hyvin
käytännöllisellä tavalla. Se, että kristityt auttavat kaikkia uskontoon katsomatta, todistaa Lähi-idälle ja muulle maailmalle
Jumalan rakkaudesta. Me olemme täällä viides evankeliumi,
Munther painottaa.
..
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Kirkkojen työn tukeminen

Pipliaseura tukee paikallisten kirkkojen työtä monin tavoin.
Lapsi- ja nuorisotyön ohjelmat haastavat kirkkoja kehittämään
aktiivisemmin toimintaa eri ikäryhmille. Kristityt lapset ja nuoret
tarvitsevat tukea säilyttääkseen kristillisen identiteettinsä.
Jordanialaisista 70 prosenttia on alle 35-vuotiaita. Myös
kirkkojen jäseninä on paljon nuoria. Nuorten ohjelma rohkaisee nuoria lukemaan Raamattua ja elämään kristittyinä.
Pipliaseuralla on ohjelma myös kristityille nuorille perheille.

– Koen, että Jumala on auttanut meitä saavuttamaan luottamusta. Meillä on paljon annettavaa sekä kirkoille että
yhteiskunnalle. Pipliaseura yhdistää eri kirkkoja saman asian
ympärille. Edistämme konkreettisesti kohtaamista. Ei ole
mitenkään tavatonta, että Pipliaseuran toimistolla on samaan
aikaan käymässä katolinen isä, protestanttinen pappi ja islamilainen imaami. Tiloissamme järjestetään kohtaamisia eri
uskontoihin kuuluville nuorille, naistenpiireille tai perheille.
Kaikkea tätä arvostetaan myös yhteiskunnan taholta.
– Haluan kiittää Suomen Pipliaseuraa kaikesta saamastamme
tuesta Lähi-idässä ei vain Jordaniassa. Samalla vetoan suomalaisiin kristittyihin. Kulkekaa meidän Lähi-idän kristittyjen

rinnalla. Kirkko täällä elää hyvin vaikeita aikoja. Tarvitsemme veljiemme ja sisartemme tukea. Nähkää myös ihmiset
laajemminkin Lähi-idässä. Nähkää heidät ihmisinä, jotta
ääriajattelun leviäminen voisi lieventyä, Munther evästää
meitä suomalaisia.

Persianlahden Pipliaseura palvelee erikielisiä ja -kulttuurisia seurakuntia

Arabian niemimaalla asuu arviolta 45 miljoonaa asukasta 200
eri maasta. Persianlahdella maailmat kohtaavat kirjaimellisesti.
Miljoonat vierastyöläiset ja ulkomaisten yhtiöiden työntekijät
ovat kotoisin pääosin Euroopasta, Aasiasta, Kaukoidästä
ja Afrikasta. Seitsemän Persianlahden valtion asukkaista
keskimäärin 50–80 prosenttia on ulkomaalaisia.
Niemimaan vastakohtaisuudet ovat myös suuria. Öljyn tuomaa vaurautta ilmentävät modernit autiomaihin rakennetut
kaupungit. Toinen toistaan korkeammat pilvenpiirtäjät ja
modernit ostosparatiisit kohoavat hiekkaerämaasta. Tarjolla
on kaikkea, mitä ikinä rahalla voi saada.
Rikkauden taustalta avautuu täysin toisenlainen maailma.
Pistävässä helteessä työtä tekevät rakennusmiehet ansaitsevat keskimäärin 130 euroa kuukaudessa tehden vähintään
12-tuntisia työpäiviä. Julkisten rakennusten aasialaiset siivoojat pääsevät lomalle ja tapaamaan perheitään vain joka
toinen vuosi.
Persianlahden 14 miljoonasta vierastyöläisestä noin 4 miljoonaa on kristittyjä. Pipliaseura palvelee alueen kirkkoja
ja kristillisiä yhteisöjä toimittaen näille raamattumateriaaleja 60 kielellä. Pipliaseuran Raamattukeskukset sijaitsevat
Kuwaitissa, Bahrainissa, Arabiemiraateissa ja Omanissa.
Kyseisissä maissa on lisäksi kirjamyymälöitä lukuisten eri
kirkkojen yhteydessä.
– Täällä Persianlahdella Pipliaseura kohtaa ja yhdistää hyvin
moneen eri tunnustuskuntaan kuuluvia kirkkoja. Kutsun
eri kirkkojen työntekijöitä samaan pöytään. Kerron heille,
miten Pipliaseura voi auttaa heitä työssään. Ekumeenisena
järjestönä Pipliaseura ylittää kirkkokuntien raja-aidat, kertoo
Dubain toimipisteen vastuuhenkilö.
– Näen Pipliaseuran palvelutehtävänä olla edistämässä
ihmisten vuorovaikutusta evankeliumin sanan kanssa. Käyn
seurakunnissa kouluttamassa ihmisiä tutustumaan raamatunkertomuksiin, kertomaan niitä toisille ja miettimään kerrotun
soveltamista omaan elämään.
– Pyrin vierailemaan eri kirkkojen tilaisuuksissa niin paljon
kuin mahdollista. Käyn myös kirkkojen vapaaehtoisten kanssa
työleireillä tapaamassa ihmisiä ja osallistun kristittyjen kokouksiin. Kaikkialla esittelen Pipliaseuran tuotteita, kuten
erikielisiä Raamattuja, materiaaleja Raamatun opetukseen
ja audiomateriaaleja sanan kuunteluun. Esittelen kirkkojen
pastoreille aina tuoreimmat materiaalimme ja annan heille
myös ilmaismateriaaleja tutustumista varten, työntekijä
kertoo innostuneena.

..
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Teksti: Satu Toukkari

nae minut

Ammanissa, Jordanian pääkaupungissa, erään katolisen kirkon piha ja lastentarha on muutettu
irakilaisten pakolaisten yhteisöksi. Kirkkopihan ahtaissa parakeissa asuu 37 ihmistä. He
kuluttavat aikaa, odottavat, että jostain avautuisi ovi uuteen maahan. Jokaisen perheen toive
on päästä pois Lähi-idästä.

Kirkkopihan pakolaisyhteisö
Turvapaikanhakijat ovat kokeneet kovia. Irakin kristityt menettivät Isisin tultua kaiken. Isis antoi heille kolme vaihtoehtoa:
Käännytte islamiin ja maksatte Isisille, kuolette tai lähdette
maasta. Kotimaahan heillä ei ole enää paluuta.
Irakilaiset kokevat toista vuotta kestäneen parakkielämän
turhauttavana ja raskaana. Jordania ei salli pakolaisille
työntekoa, eikä perheillä ole varaa lähettää lapsia kouluun.

Kertokaa meistä omassa maassanne!

tärkeintä olisi, että lapsemme pääsisivät kouluun. Pelkkä
englannin opiskelu ei riitä nuorillemme. He haluaisivat
opiskella enemmän, perheenäiti huokaa.

Toivon murusia

Kirkon yhteydessä oleva lasten päiväkoti on muutettu pakolaisyhteisön ruokasaliksi. Seinältä löytyvät listat siivous-,
keittiö- ja leivänhakuvuoroille. Listalle merkitään myös
vuorot pyykinpesulle ja suihkussa käymiselle.

Eräässä parakissa asuu kuusihenkinen perhe. Kerrossänkyjen ansiosta keskilattialla on hieman tilaa. Kaapin päällä
Tyypilliseen päivään yhteisön elämässäkuuluu
hurisee tuuletin, jota ilman kuumuus olisi tukehduttavaa.
ruuanlaittoa ja siivousta. Joskus pihaan poikkeaa joku
Perheen lapset haikailevat kouluun, mutta se on aivan
vierailija. Osa ihmisistä käy kirkossa päivittäin, osa kerran
liian kaukana. Muutama Pipliaseuran vapaaehtoinen
viikossa. Nuoret katselevat televisiota, yrittävät kuluttaa
ja katolisia sisariakäy opetta		
aikaansa pelaten tai välillä englantia
massa lapsille englantia,
opiskellen. Koulunkäynnin suh
mutta muuta koulutusta
teensuurin ongelma ovat kulje– Asumme täällä kirkon pihalla
heille ei ole.
tukset. Niihin ei ole rahaa. Tänä
ilman työtä, ilman tulevaisuutta. Aika käy
kesänä lapset pääsivät onneksi
pitkäksi. Irakissa kävin koulussa ja työssä.
– Voitteko puhua meistä
kirkon järjestämälle kaksiviikkoiHaluan muuttaa uuteen maahan, oppia sen
omassa maassanne? Pyytää
selle lastenleirille.
kielen ja sitten opiskella. Toivon normaalia
Mirna-niminen perheenäiti
elämää, työtä ja perheen, kuten muillakin
itkien. Meillä ei ole mitään
– En tiedä, mihin päädymme
ihmisillä. Haaveilen parturin työstä ja omasta
tulevaisuutta. Joudumme
tulevaisuudessa. Irakiin emme
salongista, koska olin parturi myös Irakissa.
siirtym
 ään paikasta ja maasta
voi koskaan palata. Se on mennyttä.
Siitä ammatista pidän. – Jamal 18 v.
toiseen. Tämä parakki on vain
Haluamme pois Lähi-idästä, Ameväliaikainen ratkaisu. Irakissa
rikkaan, Australiaan, Eurooppaan,
perheellämme oli hyvä asema. Poikamme menestyivät
minne tahansa, jossa voimme elää rauhassa, toivoo Salma,
koulussa erinomaisesti. Lukiossa molemmat vanhemmat
perheenäiti.
pojat saivat lähes täydet pisteet kokeissa.
Jordanian Pipliaseura ylläpitää pakolaiskeskusta yhteistyössä
– Sitten tuli Isis, joka murskasi elämämme ja tuhosi nuorten
Caritas-järjestön kanssa. Kirkot tarvitsevat kumppaneita
unelmat. Menetimme kaiken. Pakoon lähtiessämme saimme
pakolaistyöhön ja sen vuoksi Pipliaseurakin on ryhtynyt
mukaamme vain yhden laatikon, jossa oli muutama kirja ja
siihen. Kristityt pakolaiset saavat halutessaan Raamatut, ja
vähän vaatteita. Ensin menimme kirkolle turvaan. Luulimme
lapsille annetaan Lastenraamatut. Kirjojen lisäksi ihmiset
pääsevämme vielä takaisin kotiimme. Toisin kävi. Emme
tarvitsevat ruokaa, vettä, patjoja ja vilttejä.
päässeet. Meidän oli lähdettävä maasta välittömästi.
– Pyydämme apua ja ymmärrystä meille. Kristittyinä meillä
– Kannan huolta talvesta, miten selviämme, kun ilma viilenee.
ei ole enää mitään mahdollisuutta palata takaisin Irakiin.
Tarvitsemme mattoja ja jotain lämmittäjää. Kuitenkin kaikkein
Koko omaisuutemme on otettu meiltä pois. Olemme jou..
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B. tunnetyoskentely
Jaetaan kaikille kynät ja paperit. Ohjaaja antaa
ohjeet ja katsoo kellosta 5 min. aikaa:
1. Joudut lähtemään kodistasi tunnin kuluessa tietämättä, kuinka pitkä matka on edessä ja minne
päädyt. Tee lista siitä, mitä otat mukaasi. Huomioi
tavaroiden kuljetus.
2. Jaa vierustoverin kanssa, mitä otit mukaasi.
Keskustelkaa myös tuntemuksistanne.

tuneet jättämään maamme. Rukoilen Jumalaa olemaan meille
armollinen ja osoittamaan meille tien eteenpäin, jonkin polun,
jota kulkea. Kiitos, että kuuntelitte tarinani, kiitos tästä haastattelusta, kertoo Ehab, pakolaisyhteisön johtaja.

..
Ideoita tyoskentelyyn
A. Katsokaa video "menetimme kaiken" irakilaisista pakolaisista
ja heidän elämästään kirkon pihalla.

3. Lähde liikkeelle. Kukin kulkee ikään kuin matkan kotimaasta uuteen maahan. Pysähdy. Käänny
katsomaan taaksepäin. Muistele, mitä sinne jäi.
Mitä jäit kaipaamaan? Mistä oman kulttuurisi
asioista haluat pitää kiinni myös uudessa maassa?
Miten se voisi onnistua?
4. Käänny parin puoleen. Miltä tuntui? Miettikää
myös, miten Suomeen tulleet maahanmuuttajat
voivat pitää kiinni omista tärkeistä asioistaan. Missä asioissa täytyy kummankin osapuolen joustaa?
5. Yhteiskeskustelu: Millaisia ajatuksia pakomatka
herätti? Mitä ajattelet pakolaisten kokemuksista?
Mitä ajattelet siitä, että ihmiset joutuvat pakenemaan oman vakaumuksensa takia?
C. Viisi toivon askelta
Piirrä A2-arkille viisi askelta. Mene maahanmuuttajan rooliin. Mieti roolista käsin, mitkä viisi toivon
askelta voisivat auttaa sinua maahanmuuttajana
eteenpäin. Kirjoita ne askeleisiin.
Lopuksi piirissä jokainen ottaa vuorotellen omat
askeleensa ja kertoo ne toisille.
Yhteiskeskustelussa mietitään, kantavatko nämä
askeleet? Vai pitäisikö lisätä vielä jokin askel?
..
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Teksti: Satu Toukkari
Teksti: JARI PULKKINEN

muu ei auttanut. Kirkko auttaa meitä yhä. Olemme saaneet
patjat ja rahaa vuokran maksuun. Lisäksi perheemme saa
kuponkeja ruuan ja muiden tarvikkeiden ostoon. Ensimmäinen
asunto, jossa asuimme pakolaisleirin jälkeen, joutui ilkivallan
kohteeksi. Ikkunamme rikottiin ja meitä häirittiin. Vähäistä
omaisuutamme varastettiin. Kirkon ihmiset auttoivat meitä
saamaan tämän nykyisen asunnon.
Meillä on neljä 7–13-vuotiasta lasta. He kaikki käyvät täällä
koulua. Syyriassa lapsilla ei ollut enää mitään mahdollisuutta
turvalliseen koulunkäyntiin. Syyriassa monien perheiden lapsia
katosi koulumatkoilla. Vanhin poikamme Hamsa näki, miten
yhdeksän ihmistä tapettiin kadulle. Tyttöjen kidnappaukset
olivat myös yleisiä.
Suren sitä, etten voi käydä Jordaniassa työssä, vaikka haluaisin. Pakolaisille ei sallita työntekoa. Perheellämme asuu
sukulaisia tässä kaupungissa. Osa sukulaisistamme on kuollut
tai kadonnut sodan myötä. Yksi veljistäni vietiin kapinallisten
armeijaan. Luulen, että kotitalomme Syyriassa on tuhottu
raunioiksi tai sitten sotilaat ovat ottaneet sen käyttöönsä.
Sota Syyriassa jatkunee vielä vuosia. Kukaan sotivista osapuolista ei näytä antavan periksi. Haluamme palata takaisin
Syyriaan, kun sota on ohitse, jos se suinkin on mahdollista,
perheen isä toteaa lopuksi.
– Täällä asenteet pakolaisia kohtaan ovat muuttuneet tylymmiksi siitä, kun tulimme. Emme haluaisi lastemme kärsivän
enää. He ovat nähneet jo liian paljon pahaa. Kaipaan kaikkea
Syyriasta. Se on kotimme, rakas maamme. Osa sukulaisistani
on paennut Libyaan, Libanoniin ja muualle. Äiti ja sisar
ovat vielä Syyriassa. Isä kuoli sodassa. Veljeni otettiin kiinni
matkalla moskeijaan. Assadin sotilas kysyi, minne tämä oli

Korkeiden aitojen välistä aukeaa portti. Kapeat portaat johdattavat talon alakertaan, syyrialaisperheen kotiin.
Ahlan wa sahlam, tervetuloa vierailulle, toivottavat vanhemmat.

Vain kirkon ihmiset auttoivat
Istuuduttuamme asunnon ainoan huoneen lattialle Mohammad-isä alkaa kertoa perheensä tarinaa: – Asuimme Homsissa, Syyriassa. Olimme tavallinen perhe. Minä työskentelin
rakennuksilla, vaimoni kotona ja lapset kävivät koulua. Kun
Homsia alettiin pommittaa, pakenimme Hamaam-nimiselle
alueelle. Sielläkään emme olleet turvassa. Alueelle saapui
tankkeja ja sinne osui ohjuksia. Kaduilla ammuttiin. Elämä
oli vaikeaa.

Lähdimme ensin Hamaamista Homsiin. Sieltä matkustimme
lampaidenkuljetusauton lavalla, 90 muun ihmisen kanssa
autiomaan ja vuorten kautta Jordanian rajalle. Matka kesti
12 tuntia. Pelkäsimme henkemme edestä. Tiellä oli useita
tarkastuspisteitä. Jouduimme maksamaan sotilaille, jotta
pääsimme jatkamaan matkaa. Vasta rajalla saimme ruokaa.

Ensimmäisen kuukauden Jordaniassa vietimme ankeissa
oloissa pakolaisleirillä. Vain aurinkopaneelit tuottivat sähköä.
Eräänä päivänä, kun olin ostamassa vihanneksia, minut otettiin
Vesitankille oli pitkä matka eikä käymälöitä ollut tarpeeksi.
kiinni ja pahoinpideltiin. Assadin sotilaat kuulustelivat minua.
Onneksi pääsimme muuttamaan pakolaisleiriltä läheiseen
Minua lyötiin sen vuoksi, että olin Homsista, kapinallisten
kaupunkiin.
Teksti: Satu Toukkari
alueelta. Pääsin kuitenkin vapaaksi. Toisen kerran tapahtui
samanlainen pidätys ja kuulustelu. Silloin päätin, että meidän
Vain kirkon ihmisiltä olemme saaneet apua. He olivat enon paettava Syyriasta. Maa oli aivan liian vaarallinen perheelle.
simmäisiä, jotka tulivat kysymään, mitä tarvitsemme. Kukaan
..
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menossa. Sitten veli tapettiin, Fatima-äiti kertoo.
– Vaikka lapset ovat päässeet täällä Jordaniassa kouluun,
heillä on vaikeuksia. Paikalliset eivät haluaisi syyrialaisia lapsia
kouluunsa. Jordanialaiset lapset käyvät koulua päivällä, syyrialaiset illalla. Joskus koulumatkoilla jordanialaiset yläkoulun
oppilaat ovat pilkanneet ja lyöneet syyrialaisia lapsia. Siksi
lapset eivät pidä koulunkäynnistä, äiti toteaa surullisena.
Perheen äiti ja Hannah-tytär käyvät keittämässä kardemummalle tuoksuvaa arabialaista kahvia. Ulkoa pelmahtaa sisään
kissanpentuja. Lasten silmiin tulee vihdoin iloinen tuike.
Ennen lähtöämme, vanhemmat pyytävät meitä vieraita rukoilemaan yhdessä heidän kanssaan ja heidän puolestaan.

..
Ideoita tyoskentelyyn
A. Katsokaa video: auttajien matkassa
B. tunnetyoskentely
Ota itsellesi pari. Tapaatte ensimmäisen kerran. Puhukaa
toisillenne ”siansaksaa”, olettehan eri maista. Yrittäkää
keskustella ja ymmärtää toisianne ilmeillä ja eleillä.
Kun ohjaaja sanoo stop, kertokaa parillenne, mitä yrititte
viestittää. Menikö tulkinta oikein? Tulitteko ymmärretyksi?
Mitä tilanne opetti mahdollisesta todellisesta kohtaamisesta?
C. Suomalaiset ja syyrialaiset
Jako kahteen ryhmään, suomalaisiin ja syyrialaisiin.
Syyrialaiset: Valitkaa esim. tarinan perheenjäsenistä se,
joka olette. Miettikää henkilönne ikä, kiinnostuksen kohteet,
taidot, harrastukset jne.
Suomalaiset: Valitkaa kenen syyrialaisen perheenjäsenen
tukihenkilö olette. Ketään perheestä ei saa jättää yksin.
Millaisiin asioihin jokaista perheenjäsentä on Suomessa
hyvä perehdyttää? Esim. tervehdykset, tutustuminen,
ruoka, koulu, naapurit, kaupassakäynti, lääkäri, pankki,
naisten tasa-arvo, jne.
Kertokaa ilmeillä ja eleillä Suomen vuodenajoista. Kesä:
uiminen, kalastus, pyöräily jne. Syksy: marjastus, sade, pimeys, lehtien haravoiminen jne. Talvi: autoon talvirenkaat,
lunta, hiihto, mäenlasku, talvivaatteet jne.
Kohtaaminen: Yhteistä kieltä ei ole, mutta opetelkaa
selviytymään. Perehdyttäkää jokainen syyrialainen valitsemiinne asioihin.
Lopetus: Keskustelkaa, miltä tuntui olla tukihenkilö/syyrialainen. Mikä oli haasteellisinta? Mikä oli vaikeinta? Mikä
antoisinta? Mikä oli tärkeintä? Koitteko oivalluksia? Jos
teillä on jo ennestään vastaavia kokemuksia, jakakaa myös
niitä. Voisitko sitoutua tukihenkilöksi?
..
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Teksti: Satu Toukkari

Koulussamme oli kirkko. Naisopettajat pukeutuivat mustaan
kaapuun, samanlaiseen kuin irakilaiset naiset.
Sam: – Minun uskontoni on zarathustralaisuus. Olen käynyt
Suomessa vain yhden kerran kirkossa, eräässä konsertissa.
Koen hyvänä sen, ettei täällä kysytä, mihin minä uskon. Iranissa
oli toisin. Asioinpa missä tahansa toimistossa, minulta kysyttiin
ensimmäiseksi, olenko muslimi. Myös työnhakulomakkeessa
kysyttiin aina nimen jälkeen uskontoa. Jos vastasin, etten
ole muslimi, en saanut työtä. Työnantaja sanoi, ettei uusia
työntekijöitä tarvita. Suomessa asiat ovat paljon paremmin.
Täällä ei ole uskontopakkoa. Lisäksi Suomessa on demokratia,
eikä täällä ole diktaattoria.
Aisar: – Vanhemman poikani nimi on Ali Omar. Ali on shiialainen nimi ja Omar sunnilainen. Poikani ei viimeisinä aikoina
Irakissa uskaltanut mennä enää ulos. Jos hän sanoi nimekseen Ali, sunnit uhkasivat hänen henkeään. Jos hän taas
kertoi olevansa Omar, hän sai pelätä shiioja. Aina sai pelätä
henkeään. – Bagdadissa shiiat ja sunnit asuvat eri kaupunginosissa. Aikaisemmin shiiat ja sunnit saattoivat mennä
naimisiin keskenään, mutta ei enää nykyisin. Uskonnosta
puhuminen on nykyisin Irakissa vaarallista. Täällä Suomessa
meillä ei ole näitä ongelmia.

Suomalaisten kohtaamisesta

Pakolaisena Suomessa
Sam, Meilad ja Aisar ovat paenneet Irakista ja Iranista sodan vuoksi ja päätyneet perheineen
Suomeen. He ovat kiitollisia rauhallisesta maasta. Uusi elämä myös hämmentää.
Miten tutustua suomalaisiin?

– Nimeni on Sam. Olen Iranin kurdi ja myös äidinkieleni on
kurdi. Olen asunut Suomessa melkein kaksi vuotta. Tulin
tänne perheen kanssa. Minulla on kaksi lasta, 23-vuotias
poika ja 16-vuotias tytär.

– Alussa jouduin opettelemaan kaikki uudet asiat yksin.
Mieheni sanoi, että on parempi, että asioin yksin heti alusta
alkaen. Menin yksin pankkiin, kauppaan ja Kelaan. Suomessa
pidetään ihmisistä hyvää huolta.

Meilad on asunut Suomessa yli vuoden. – Mieheni saapui
Irakista Suomeen ennen minua ja tytärtämme.. Hänen
lähtönsä jälkeen olin Bagdadissa vielä puolitoista vuotta
yksin. Se oli tosi vaikeaa aikaa. Tyttäreni sairasti eikä pystynyt kävelemään. En uskaltanut hakeutua lääkäriin, koska
kaupunginosa, jossa minä asuin, ei ollut turvallinen.

– Minä olen Aisar. Minäkin olen kotoisin Irakista, Bagdadista.
Tulin Suomeen kahden poikani kanssa. Olemme asuneet
täällä noin kaksi vuotta.

– Ensimmäiset kuukaudet Suomessa olivat kaikkein vaikeimpia, varsinkin pimeä talvi. Onneksi tyttäreni sai hyvää hoitoa
sairaalassa ja tervehtyi. Nyt odotan toista lasta. Koen, että
Suomi on parasta, mitä minä voin perheellemme. Minun ei
tarvitse enää pelätä ja siksi nukun kaikki yöni hyvin. Varsinkin
opettajat ovat tulleet Suomessa tärkeiksi.
..
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Ajatuksia uskonnosta

Meilad: – Olen muslimi, mutta en ajattele aina samalla tavalla
kuin toiset muslimit. Eri ihmiset ajattelevat eri tavoilla. Minulle
riittää, että minulla on suhde Jumalan kanssa.

Meilad: – Suomalaisten kohtaaminen on vähän vaikeaa. Kulttuurit ovat hyvin erilaisia. Irakilaiset ovat hyvin sukurakkaita.
Perhe tulee aina ennen ystäviä. Meillä on sukupuu, johon kaikki
suvun jäsenet kuuluvat ja näitä jäseniä on aina paljon. Irakin
maaseudulla suvut muodostavat heimoja, tosin Bagdadissa
sellaista perinnettä ei enää ole.
– Mielestäni suomalaiset ovat hiljaisia. Kun kuljen bussissa,
ihmettelen, miksi suomalaiset ovat niin hiljaa. Me puhumme
paljon. Joskus miehet puhuvat kovalla äänellä. Tämä vain
kuuluu meidän kulttuuriimme. Kun olin pieni, isä puhui kovalla äänellä, samoin äiti naapureittemme kanssa. Suomessa
huomasin, että täällä toimitaan toisin. Ymmärrän sen. Tämä
on eri maa ja erilainen kulttuuri.
– Toivon, että suomalaiset ottaisivat kontaktia meihin maahanmuuttajiin. Se olisi hyvä asia meille. Haluaisin puhua
suomalaisten kanssa, jotta oppisin suomea. Onneksi yksi
naapuri puhuu minun kanssani.

Ideoita keskusteluun
• Millaisia kokemuksia teillä on maahanmuuttajien
kohtaamisesta?
• Melid, Sam ja Aisar toivoivat suomalaisten ottavan
kontaktia maahanmuuttajiin. Miten se voisi tapahtua?
Mikä on vaikeinta? Mistä voisi aloittaa?
• Miettikää tapoja ylittää kielimuuri, kulttuurierot,
väärinymmärrykset.
• Miten tukea maahanmuuttajien osallistumista seurakunnassa jo toiminnan suunnitteluun?

Ideoita toimintaan
1. Kuvitelkaa, että seurakunnassanne on ollut maahanmuuttajailta. Tehkää siitä uutinen paikallislehteen. Mitä
tapahtui? Kertokaa, millainen ilta oli, mikä onnistui, mistä
voisi vielä oppia. Millaisia suunnitelmia teette jatkoon?
2. Kuuma tuoli –harjoitus: Ringin keskelle laitetaan tuoli,
johon ohjaaja kutsuu ensimmäisen istujan, maahanmuuttajan rooliin. Muut tekevät hänelle kysymyksiä. Kun tehdään
vuoronvaihdos, kuumalta tuolilta lähtijä ravistelee käsiään
ja sanoo oman nimensä eli palaa taas omaksi itsekseen ja
kutsuu seuraavan.
Lopuksi keskustelu, miten seurakunta voisi auttaa maahanmuuttajia kotiutumaan.
3. kontaktiharjoitus.: Jokainen ottaa parin, josta asettuu
2 metrin etäisyydelle. Sovitaan kumpi on A ja kumpi B. A
toimii ensin kutsujana. Mitään ei puhuta, vain silmät kutsuvat. Katseella A antaa merkin, milloin B saa lähteä liikkeelle, katseella A antaa merkin, milloin B pysähtyy, katseella
A antaa merkin, milloin B:n pitää perääntyä. Katseella A
antaa merkin, miten lähelle häntä B saa tulla.
Ohjaaja kertoo ohjeet ensin, sitten parit kokeilevat kontaktia keskenään. Vaihtakaa myös rooleja.
Lopuksi kontaktiharjoitus puretaan yhteiskeskustelussa.
Miten viestimme ilmeillä? Tulemmeko ymmärretyiksi?

Aisar: – Itse koen, etteivät suomalaiset ole niin hiljaisia.
Suomalaiset puhuvat minulle aina. En tiedä miksi. Minulla
on naapuri, joka keskustelee minun kanssani, tulee luokseni
kylään ja auttaa minua. Poikieni kaikki kaverit ovat suomalaisia.
Sam: – Myös minä toivon, että suomalaiset puhuisivat minulle.
Olen koulussa, mutta opin hitaasti suomen kieltä. Kun menen
kauppaan tai tapaan naapurin, ihmiset puhuvat eri tavalla ja
nopeasti. Haluaisin vastata heille, mutta heillä ei ole aikaa
kuunnella. Heidän täytyy mennä töihin tai jonnekin muualle.

Aisar: – Minäkin olen muslimi, mutta minua ei haittaa se, että
Suomessa enemmistö on kristittyjä. Bagdadissa kävin peruskoulun ja lukion katolisessa koulussa. Irakissa kristityt ovat
joko katolisia tai ortodokseja. Kaikki kaverini olivat kristittyjä.
..
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– Toimin opettajana julkisessa koulussa. Vararehtori on
kristitty, samoin useimmat muut opettajat. Ilmapiiri on siksi
vapaampi. En koe olevani enää niin erilainen kuin opiskeluaikanani, jolloin usko eristi minut muista. Useimmat opiskelijoista ovat muslimeja. – Pelkään islamistisen ääriajattelun
leviämistä. Minua pelottaa nykyisin esimerkiksi liikkua yksin
taksilla. En ole aina varma selviänkö turvallisesti kotiin. Koen
kristittyihin kohdistuvan painostuksen kasvaneen.

Teksti: satu toukkari

Mitä jordanialainen nuori
aikuinen ajattelee kotimaansa
tilanteesta? Mitä merkitsee
elää vähemmistössä?
Mikä merkitys kirkolla on
nuoren elämässä? 		
Näitä pohtivat Jamal
ja Haya, kaksi nuorta
aikuista Ammanista.

…pakolaisten auttamisesta Jordaniassa

Jamal: – Uskon, että useimmat jordanialaiset kristityt tuntevat
myötätuntoa pakolaisia kohtaan. Toisaalta taas ihmiset ovat
turtuneet naapurimaiden epävakauteen ja sotiin. Vuosien
varrella maahamme on tullut palestiinalaisia, sitten irakilaisia
ja nyt syyrialaisia pakolaisia. Mielestäni Jordanialla on ollut
kykyä kestää erilaisia ihmisiä ja kykyä sopeutua tilanteeseen.
Vaikka epävakaudesta on tullut normaalia, jordanialaiset
eivät itse halua epävakautta henkilökohtaiseen elämäänsä.
– Kirkot ja Pipliaseura ovat mukana auttamassa pakolaisia.
Nuorten ryhmämme käy vierailulla pakolaisleirillä ja järjestää
toimintaa pakolaislapsille. Tuemme heitä ja autamme heitä
näkemään toivoa. Se on vähin, mitä voimme tehdä.
Haya: – Kaikki Jordaniaan tulevat pakolaiset eivät valitettavasti kunnioita maatamme, koska se ei ole heidän omansa.
Pakolaisten joukossa on kuitenkin valtavasti kärsiviä ja apua
tarvitsevia ihmisiä. Jordania ei ole rikas maa. Pakolaisilla
itsellään ei ole mahdollisuuksia hankkia elantoaan täällä.
Jordanialla puolestaan ei ole resursseja taata perushyvinvointia heille. Pakolaisuus on ajanut maamme kriisin partaalle.

…Raamatun merkityksestä

Kristittynä
nuorena Lähi-idässä
Jamal on 32-vuotias jordanialainen perheenisä. Hän toimii
Pipliaseuran nuorisotyössä muusikkona, osallistuu Raamatun
opettamiseen, kouluttamiseen, varainhankintaan ja moniin
muihin tehtäviin.
Haya puolestaan on 22-vuotias perheetön nainen, vastavalmistunut opettaja ja osa-aikainen lapsityöntekijä Pipliaseurassa.
Myös hän on nuorten ryhmän aktiiveja.

Ajatuksia nuorten elämästä….

Jamal: - Nuoria puhuttaa raha. Jordaniassa työttömyys on huimissa lukemissa. Maamme taloutta rasittaa pakolaistulva Irakista
ja Syyriasta. Nuoria mietityttää, miten taata itselle hyvä elämä,
saada perhe ja sille riittävä toimeentulo. – Mielestäni kirkkojen
haasteena on se, miten tavoittaa nuoret takaisin seurakuntiin.
..
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Ehkä kirkoilla on sama haaste muuallakin maailmassa. Enemmän nuoria jättää kirkon kuin liittyy siihen. Ovatko kirkot liiaksi
traditioittensa vankeja? Tehtävämme on muuttaa asenteita
ja osoittaa nuorille, että usko tarkoittaa jotain muuta kuin
traditioita. Usko antaa elämälle syvemmän mielekkyyden.
Haya: - Jordaniassa jokainen kuuluu johonkin uskontoon,
harjoittaa hän uskontoaan tai ei. Kristittynä eläminen ei ole
yksinkertaista. Yliopistossa olin ryhmäni ainoa kristitty, bussissa
ainoa tyttö, joka ei käyttänyt huivia. Tuntuu vaikealta aina
erottua joukosta. Kadulla kulkiessa saa tuntea kuuluvansa
vähemmistöön, varsinkin jos kulkee lyhythihaisessa paidassa
tai lyhyttukkaisena. Olet koko ajan rajojen ympäröimänä
ja sinua tarkkaillaan. Meitä kristittyjä jordanialaisia on vain
kolmisen prosenttia kansasta.

Jamal: – Jordaniassa on periaatteessa uskonnonvapaus.
Raamattua saa opettaa kirkoissa, mutta ei julistaa julkisesti.
Kristityt eivät ole tottuneet lukemaan Raamattua. Siitä ei ole
myöskään helppo keskustella kenen tahansa kanssa. Uskoa
pidetään yksityisasiana. Raamattu koetaan osin vanhanaikaiseksi kirjaksi, jolla ei ole annettavaa nykyihmiselle.
– Yksitoista vuotta sitten Raamatun merkitys avautui minulle
itselleni. Olin kristitty vain syntymätodistukseni perusteella.
Katselin kerran kotonani kirjoja. Huomasin hyllyssäni kouluaikaisen Raamatun. Havahduin miettimään, miten voin olla
kristitty tuntematta Raamattua. Aloin lukea Matteuksen
evankeliumia. Päästyäni lukuun 15 ja Jeesuksen sanoihin ”...
ei ihmistä saastuta se, mikä menee suusta sisään, vaan se,
mikä tulee suusta ulos, on lähtöisin sydämestä…” aloin itkeä.
Sanat koskettivat minua. Jumalan sana synnytti minussa
uskon ja muutoksen.
Haya: – Viisi vuotta sitten liityin Pipliaseuran nuorten toimintaan. Sisareni olivat olleet nuorten leireillä ja pyysivät minua
mukaansa. Lähdin, koska halusin pitää hauskaa. Kristillinen
sanoma alkoi kiinnostaa ja avautua vasta tuolla leirillä. Siellä
puhuttiin Jumalasta ja Raamatusta aivan uudella tavalla, johon
en ollut tottunut. Aloin rukoilla, lukea Raamattua päivittäin ja
elää uskoani todeksi. Vähitellen kasvoin ottamaan vastuuta
nuorten ja lasten toiminnasta. Olen todella omistautunut
tekemään lapsityötä. Haluan, että jo lapset oppivat tuntemaan raamatunkertomuksia.

Ideoita pohdiintaan
• Mitkä asiat yhdistävät/erottavat jordanialaisia ja
suomalaisia nuoria?
• Mitä ajatuksia herättää uskonnon kirjaaminen jokaisen
syntymätodistukseen?
• Mitä suomalainen nuori, nuori aikuinen ajattelee
Raamatusta, kiinnostaako se? Miksi kiinnostaa? Miksi ei?
Millä tavoin nuori voisi parhaiten tutustua Raamattuun?
• Millaisia opetuksia olet itse saanut Raamatusta? Mikä
on itsellesi ollut merkittävä raamatunkertomus? Kuka
sen on kertonut ja missä?
• Miten ohjaat jotakin toista tutustumaan Raamattuun?
Mitä ensimmäisenä kertoisit Raamatusta sellaiselle,
jolle kirja on vieras?

Ideoita toimintaan
1. Laita Raamattu keskelle lattiaa. Ota sellainen välimatka
Raamattuun, joka kertoo millainen suhde sinulla on ko. kirjaan tänään. Kun jokainen on löytänyt paikkansa, kerrotaan
vuorotellen omasta suhteesta Raamattuun. Keskustelu:
Mikä Raamatussa kiinnostaa, mikä ei? Miksi?		
			
2. Spiraalityöskentely:
Piirrä paperille oma elämänspiraalisi syntymästä tähän
päivään. Merkitse siihen, missä kohdin Raamattu on koskettanut elämääsi, missä ollut jotenkin merkityksellinen.
Onko siihen liittynyt toinen ihminen/kuka, keitä? Purkakaa
työskentely yhdessä. Jokainen valitsee kohdan omasta
spiraalistaan ja kertoo siitä sen verran, kuin haluaa.

..
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• opetellaan kuuntelemaan toisia
• ollaan ystävällisiä toinen toisillemme
• opetellaan olemaan myös hiljaa

Teksti: satu toukkari

Näyttämön esirippu nousee ja alkaa modernisoitu esitys
tuhlaajapojasta, yhdestä raamatunkertomuksesta. Näytelmän
jälkeen luetaan kyseinen raamatunkertomus (Luuk. 15:11-32)
ja mietitään yhdessä, mitä Jeesus halusi kertoa ihmisille
kertomuksen välityksellä. Lapset toteavat, että kaikki me
olemme tuhlaajapoikia ja -tyttöjä, jotka tekevät välillä vääriä
asioita. Kertomuksessa isä otti rahansa tuhlanneen ja epäonnistuneen pojan takaisin luokseen. Samalla tavalla Jumalakin
toimii. Hän hyväksyy jokaisen. Hän on isä, joka antaa väärin
tekemiset anteeksi. Jokainen saa yrittää uudelleen. Lapset
saavat vielä opeteltavakseen muistolauseen Raamatusta.

Marhaba!

Mitäpä olisi leiripäivä ilman eväitä! Laulun, leikkien ja muun
ohjelman välissä syödään mehevä, falafel-pyöryköillä ja
vihanneksilla täytetty leipä.

Lasten leiripäivä
jordanialaisittain

Evästauko antaa sopivasti energiaa joukkuekilpailuihin kirkon
pihalla. Lapset kiertävät ohjaajien johdolla kahdeksan eri
rastia. Rastitehtävinä on esimerkiksi renkaanheitto, askartelua, pujottelurata, sokkokävelyä tai palapelin kokoaminen.
Lapset kertovat, mikä on ollut päivässä parasta. – Parasta
oli muistolause Raamatusta. Opin tänään, että toisia ihmisiä
pitää rakastaa, huikkaa Joel ja kiiruhtaa seuraavalle rastille. – Minusta oli mukava oppia uusia lauluja. Vanhemmat
ovat kotona kertoneet jotain Jeesuksesta ja vieneet minua
kanssaan kirkkoon, jatkaa Jamil.

Auringonvalo osuu ikkunasta kirkon lattiamosaiikkiin. Suuren kirkkosalin
lattiaa koristavat erilaiset kiinnostavannäköiset kuvat. Karttakuvasta osa
on kulunut jo pois, osa esittää ilmiselvästi jokivarren maisemia. Mistähän
kartasta on kysymys?

Lasten ohjaajina tapahtumassa on myös seurakunnan partiolaisia. – Rakastan olla auttamassa tässä lastentapahtumassa.
Lapset ovat täynnä iloa ja elämää. Minulla itselläni on ollut
hyvä lapsuus ja sen vuoksi minulla on annettavaa myös näille
lapsille, kertoo Samir.
Lopuksi kokoonnutaan yhteiseen päätöshetkeen ja saamaan
loppusiunaus seurakunnan papilta. Jokainen osallistuja saa
oman Lastenraamatun lahjaksi osallistumisestaan. Shukran,
kiitos päivästä ja tapaamisiin seuraavassa leiripäivässä!

Ideoita toimintaan
Jordania on maa, josta puhutaan myös Raamatussa. Madaban
kaupungissa Jordaniassa on ikivanha kirkko, jossa jo 1500 vuotta sitten kokoonnuttiin viettämään jumalanpalveluksia. Kirkon
lattialla oleva monivärinen mosaiikkikartta on maailman vanhin
kartta Raamatun maista. Raamatunkertomukset havainnollistettiin jo tuolloin kuvina, joihin kaikenikäisten oli helppo tutustua.
Vanhan kirkon pihalla on alkamassa lastentapahtuma. Ennen
tapahtuman alkua katselen kirkkoa sisältäpäin. Tuntuu huikealta ajatella, että yli tuhat vuotta sitten näitä samoja kuvia ovat
tutkailleet pienet kirkkovieraat vanhempiensa kanssa. Ehkä
kirkonmenot ovat tuntuneet pitkästyttäviltä ja lasten aika on
kulunut kuvia ihmetellessä. Ehkä silloin joku on jo kertonut lapsille lattiakuvien avulla Jeesuksen elämästä ja näyttänyt kartalta
kaupunkeja, joissa Jeesus kulki.
..
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Ja tänään katselen samoja kuvia. Samalla kirkonpihalla
viipottavat tämän päivän jordanialaislapset innoissaan ja
odottaen, mitä kirkon lasten leiripäivässä oikein tapahtuu
tällä kertaa.

Yksi, kaksi, kolme, Marhaba!

Seurakuntasalin ovet ovat vielä hetken kiinni. Lastenohjaajat
tekevät vielä viimeisiä valmisteluja. Noin 80 lasta ohjaajineen odottaa jonoissa ovien avautumista. Vihdoinkin ovet
avautuvat, marhaba eli tervetuloa mukaan. Musiikin soidessa
lapset pääsevät sisään. Vilske on melkoinen.
Tapahtuman juontaja kertoo päivän ohjelmasta ja yhteisistä
pelisäännöistä:
• otetaan toiset huomioon

A. Kuunnelkaa ja katselkaa marhaba!–musiikkivideo
lastentapahtumasta Madaban kirkolta.
Opetelkaa suomalainen sovellus videolla soivaan lastenlauluun. Muistitikulta voi tulostaa nuotit ja laulunsanat.
B. Opetelkaa kaksi sanaa arabiaa:
1.) Sanokaa yhdessä: marhaba eli tervetuloa! Sana lausutaan samoin kuin kirjoitetaan.
2.) Opetelkaa kirjoittamaan arabiaksi kiitos eli shukran.
Huomioikaa, että kirjoittamissuunta on oikealta vasemmalle. Kuva vasemmalla: kirjoitusmalli avuksi.
C. Raamattuleikki Tuhlaajapoika-kertomuksesta.
Työskentelyohjeet on tallennettu muistitikulle. Ohjaaja
voi tulostaa työskentelyohjeet ja toteuttaa kertomuksen
sinällään tai sovellettuna lasten kanssa.
..
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Lattiamosaiikit Madaban kaupungin yhdessä maailman vanhimmista kirkoista kertovat
kristinuskon loiston ajasta nykyisen Jordanian
alueella. Kerran Lähi-idän kaupungit ja kylät
olivat kauttaaltaan kristittyjen asuttamia. Enää
Jordanian väestöstä vain noin kolme prosenttia
on kristittyjä.
Kristityksi tunnustautuminen ei ole aina ollut
helppoa. Aika ajoin se on ollut hengenvaarallista.
Irakissa kristitylle on asetettu kolme vaihtoehtoa:
käänny muslimiksi, lähde maasta tai maksa erillistä suojeluveroa. Vain varakkaammille kolmas
vaihtoehto oli mahdollinen.

Kuka minä olen ja mihin minä kuulun? Näillä kysymyksillä on suuri merkitys Lähi-idän kristityille.

Mihin kertomukseen minä kuulun
Jordanian Pipliaseuran pääsihteeri Munther
Al-Namat kertoo, että Raamatusta puhuminen
on eräänlainen tabu. Koetaan, että siitä on vaikeata keskustella. Traditionaalisten kirkkokuntien
nuoret ovat loittonemassa vanhempiensa perinteestä. Ilmiö on samankaltainen kuin monissa
länsimaissa.

Omat juuret

Kristityn juuret Lähi-idässä ovat kuitenkin vanhimpia kirkkorakennuksiakin syvemmällä. Kertomus alkaa jo Raamatusta. Vain tuntemalla
juurensa ihminen voi tietää, kuka hän on.

Kilpailu ja näytelmä toimivat aina

Perinteiset jumalanpalvelukset ovat arvokkaita, mutta lapset ja nuoret eivät välttämättä
koe niitä omikseen. Kirkot tarvitsevat myös
muita tapoja innostuksen löytämiseksi. Pipliaseuran hallituksen pitkäaikainen jäsen Muna
Faraj on ottanut vastuulleen Raamattukilpai..
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lun järjestämisen kristillisten koulujen lapsille. Kilpailu on vanha ja hyväksi
koettu tapa saada lapset mukaan. Kilpailuun on osallistunut 23 kristillistä
koulua. Lapset opiskelevat lukuvuoden aikana esimerkiksi Luukkaan evankeliumin ja Apostolien teot. He opettelevat ulkoa laajoja jaksoja. Loppukilpailu
televisioidaan ja lähetetään katolisen kirkon TV-kanavalla.
Pipliaseuran nuorten ryhmä kiertää seurakunnissa ja järjestää lastentapahtumia, joiden tarkoitus on opettaa keskeisimpiä raamatunkertomuksia. Lapsiyleisö on tunnetusti vaikein, koska lapset ilmaisevat välittömästi, meneekö
asia perille vai alkaako kyllästyttää. Draama, jossa esimerkiksi tuttu kertomus
tuhlaajapojasta on sijoitettu omaan aikaamme, on osoittautunut toimivaksi
työskentelytavaksi.

Minä olen Raamattu

– Minä olen itse tavallaan Raamattu. Kristitty on viides evankeliumi, sanoo
Jordanian luterilaisen kirkon kirkkoherra Samer Azar. Ihmiset eivät välttämättä avaa kirjaa nimeltä Raamattu. Lapset, nuoret ja myös islaminuskoiset
lukevat meitä. Raamattutyön ymmärtäminen vain kirjojen jakamisena on vanhanaikainen käsitys asiasta. Sillä, miten me kristittyinä elämme, mitä teemme
ja opetamme, on merkitystä.

Ideoita toimintaan
Elämäni kartalla
Tehtävän tarkoituksena on kuvata oman elämän kulkua
lähtien liikkeelle syntymäpaikkakunnalta ja päättyen tähän
päivään. Tarvitset A3-kokoisen arkin ja värit sekä kynän.
1. Hahmottele kartta. Voi olla, että tarvitset kartan vain osasta Suomea, koko Suomen tai mahdollisesti koko Euroopan
kartan tai vieläkin suuremman riippuen siitä, kuinka laajalle
alueelle perheen, työn tai jonkin muun syyn takia elämä on
sinua kuljettanut.
2. Syntymäpaikkakunta: Mene mielessäsi kartalla siihen
paikkaan, jossa synnyit. Missä ja milloin tämä tapahtui?
Keitä perheeseesi kuului? Monesko lapsi olit? Olivatko vanhempasi jonkin kirkkokunnan tai uskontokunnan jäseniä?
Mitä sinulle on kerrottu ensimmäisistä vuosistasi?
Palauta mieleesi asioita ja tapahtumia, joita kuulit ja koit.
Piirrä kartalle paikkakunta ja kirjoita sen viereen keskeisimmät mieleen palautuneet muistot.
3. Seuraava asuinpaikka: Siirry mielessäsi seuraavalle paikkakunnalle tai uuteen osoitteeseen, jonne muutit asumaan.
Palauta mieleesi tärkeimmät ihmissuhteesi ja tapahtumat,
jotka liittyvät tälle paikkakunnalle.

4. Kolmas osoite: Useimmilla on takanaan monta muuttoa.
Kulje koko elämäntiesi samaan tapaan paikkakunnalta
toiselle.
Opiskelu, työ, seurustelu, oman perheen perustaminen
ja myös elämän vastoinkäymiset ovat saattaneet viedä
paikasta toiseen. Merkitse paikkakunnat kartalle ja pysähdy
palauttamaan mieleen, mitä sinulle tuolloin tapahtui.
5. Oman kartan katselu:
• Mitä jäi erityisesti mieleen lapsuudesta, teini-iästä ja
aikuisiästä?
• Missä iässä olet juuri nyt ja miltä elämä maistuu?
• Kuinka kaukana tai lähellä omasta lapsuudenkodista
koet olevasi? Mitä elämänkatsomukseen liittyviä arvoja
olet saanut mukaasi jo lapsuuden kodistasi? Millä tavalla
ne ovat muuttuneet nuoruus- ja aikuisiässä?
• Onko jotakin, mikä on jäänyt puuttumaan? Mitä haluaisit
elämässäsi tapahtuvan?
6. Lue psalmia 23 tai psalmia 139: 1-18
Mitä tämä/nämä psalmit kertovat sinulle Jumalan läsnäolosta?
Lopuksi: Vaihda päällimmäinen ajatus työskentelystä vierustoverisi kanssa.
..
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perheen. Perhe on kyllä olemassa puhelinyhteyden päässä,
mutta perheeltä ei tule tukea eikä turvaa. Päinvastoin kotona
tarvitaan aina vain enemmän rahaa. Mikään ei tunnu riittävän.
Tässä elämäntilanteessa kirkolle ja omalle uskonyhteisölle
on todellinen tarve. Omasta uskonyhteisöstä tulee ’elossa
selviämisen yhteisö’, jonka jäsenyys kannattelee. Siihen
liitytään täysillä mukaan.

Kirkko kotina

– Olen kristitty ja syntynyt kristittyyn perheeseen. Käyn
täällä paikallisessa seurakunnassa. Jumalanpalvelukset
ovat telugunkielisiä. Olen hyvin iloinen seurakunnasta, sillä
siellä voin tavata samaa kieltä puhuvia ihmisiä, toteaa juuri
naimisiin mennyt nuorimies.

Yhteisön tehtävä on lähellä

Vierastyöläisen elämä ja työnteko ovat kamppailua, täyteen
ahdetuissa parakeissa ei ole tarjolla mitään yksityisyyttä ja
irrallaan oleminen lähtömaan sosiaalisesta verkostosta voi
tuntua raastavalta. Erilainen hyväksikäyttö ja tapaturmat ovat
yleisiä. Lisäksi öljyvaltion päältäpäin loistelias maailma tarjoaa
houkutuksensa saada lisäansioita. Kaikki eivät ole vahvoja.
Kaikki eivät selviydy. Ilman tukea elämä on vaarassa luisua
pois raiteiltaan. Kirkkojen tehtävä on etsiä näitä ihmisiä.
Seurakuntien papit ja vapaaehtoiset vierailevat vankiloissa,
käyvät työleirien asuntoloissa kuuntelemassa miehiä ja naisia,
vetämässä hengellisiä iltoja ja rukoilemassa yhdessä.
Vierastyöläiselle Raamattu on arvokas kirja. Sitä luetaan ja
ennen muuta kuunnellaan. Läheskään kaikki eivät osaa lukea.
Tässä kohtaa laiska luterilainenkin tuntee sisällään vihlaisun.
Voiko kirkko olla jossakin näin tärkeä ja merkittävä?

Samojen aurinkovarjojen alla

Koska vierastyöläisiä tulee eri maanosista ja kymmenistä ehkä
sadoista eri kielikunnista, he muodostavat myös kymmeniä
erikielisiä uskonyhteisöjä.

– Olen ollut Dubaissa kaksi vuotta. Kaksi
kuukautta sitten olin ensimmäisellä lomalla
Intiassa. Menin siellä naimisiin. Palasin töihin
kaksi viikkoa sitten. Vaimoni jäi Intiaan. Erossa
eläminen tuntuu vaikealta. En ole onnellinen,
mutta tämä on ainoa ratkaisu, valittelee nuori
aviomies työläisten parakissa.

Tulee perjantai. Kirkkorakennuksen eri kokoontumistiloissa
käy vilske. Laulu ja ylistys kuuluvat kauas käytävälle. Sisällä
kovaääniset pauhaavat niin kovaa, että äänenvoimakkuuden
tuntee kehollaan. Kirkkokansa osallistuu tosissaan lauluun.
Tuntuu siltä, että aivan liiankin tosissaan. Vierastyöläiset ovat
kokoontuneet jumalanpalveluksiinsa kielikunnittain. Aamulla
eräässä toisessa salissa vietettiin enemmän suomalaista
menoa muistuttavaa englanninkielistä palvelusta. Kymmeniä
erikielisiä vierastyöläisten yhteisöjä kokoontuu jumalanpalvelukseensa samassa rakennuksessa, saman päivän aikana,
eri saleissa kukin ryhmä kaksi tuntia kerrallaan.
Vierastyöläisten tarinat muistuttavat hyvin paljon toisiaan.
Kotimaassa ei ole ollut työtä. Perhe ja suku tarvitsevat rahaa
..
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jokapäiväiseen elämään, vaatteisiin, lasten koulunkäyntiin,
lääkäriin ja lääkkeisiin. Persianlahden maissa liikkuu rahaa ja
työtä on tarjolla. Ne vierastyöläiset, joilla ei ole koulutusta,
saavat raskaimmat ja huonoimmin palkatut työt. Kuukausipalkka on noin 130 euroa tai sen alle. Suurimman osan palkasta
työväki lähettää kotimaan perheelle ja suvulle.
Vierastyöläisten joukossa on myös parempiosaisia. Ne ulkomaalaiset, joilla on hyvä koulutus, päätyvät paremmin
palkattuihin tehtäviin. Mutta palkkauksessa on tällöinkin ero
riippuen siitä, mistä maasta ihminen on kotoisin. Eurooppalaiselle maksetaan samasta työstä parempaa palkkaa kuin
intialaiselle, vaikka takana olisi aivan sama koulutus.

– Olen tullut tänne yksinkertaisesti työhön. Tulin yksin.
Tästä työläisten asuntolasta en tuntenut ketään. Toisessa
asuntolassa oli joitakin tuttuja. Alussa elämä tuntui todella
yksinäiseltä kaukana kodista ja sukulaisista. Kaipasin heitä,
kertoo eräs nuori kouluja käymätön työläinen.

Kirkolle on tilaus

Mitä kirkko ja usko merkitsevät näille miehille ja naisille, isille
ja äideille? Kotiin on saattanut jäädä monta lasta puolison
tai sukulaisen hoidettavaksi. Moni kertoi olleensa hyvin yksinäinen astuessaan ensimmäistä kertaa työläisten parakkiin.
Ikävöinti ja erossa olemisesta johtuva masennus vaivasivat.
Kirkosta tai omasta uskonyhteisöstä on tullut monelle uusi
koti, joka korvaa väliaikaisesti – tosin useimmille vuodesta
toiseen ja ehkä vuosikymmenestä toiseen – oman suvun ja

Esimerkiksi anglikaaninen kirkko on yksi rekisteröitynyt kirkkokunta, jonka piirissä ja myös tiloissa kokoontuu kymmeniä
eri seurakuntia ja yhteisöjä. Kirkolla on lisäksi valvontavastuu
viranomaisille seurakuntien toiminnasta. Samalla tavalla
toimivat toisetkin rekisteröityneet kirkkokunnat. Eri emiraateissa autiomaan laidalla seisoo toistakymmentä kirkkoa vieri
vieressä samassa korttelissa. Armenialainen kirkko, syyrialaisortodoksinen kirkko, katolinen kirkko ja protestanttinen
kirkko sijaitsevat sulassa sovussa rinnakkain. Persianlahden
Pipliaseuralla on kirkkojen keskellä palvelukeskus, josta
kuka tahansa voi hankkia erikielisiä Raamattuja, äänitteitä
ja muuta lukemista. Vierastyöläiselle Raamattu on vapaasti
saatavilla, mutta kantaväestöön kuuluville islaminuskoisille
sitä ei saa jakaa.

Ideoita pohdintaan
• Millainen merkitys seurakunnalla on sinulle? Millainen
yhteisö seurakunta voisi olla parhaimmillaan?
• Mitä pitäisi tapahtua, että ihmiset voisivat kokea seurakunnan omakseen, paikaksi, jossa on hyvä olla? Miten
sinä voit vaikuttaa asiaan?

..
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Sriwali, intialainen perheenäiti, on lähtenyt
siivoojaksi Dubaihin ansaitsemaan rahaa perheensä
ja sukunsa elatukseen. – Aamulla aikaisin työhön,
illalla seitsemältä takaisin, ruuanlaittoa, sitten
nukkumaan ja aamulla taas työhön. Tämä on minun
arkeani. Perjantaisin käyn kirkossa. Siellä olen
onnellinen. Kaikkien huolten keskellä rukous auttaa
jaksamaan, Sriwali kertoo.

Kaukana Dubain pilvenpiirtäjistä, ostosparatiiseista ja luksushotelleista sijaitsee toisenlainen maailma.
Aavikolle rakennettuja laajoja asuntola-alueita kutsutaan nimellä ”labour camp" eli työleiri. Naiset ja
miehet asuvat eri asuntoloissa. Vain vajaat 20 prosenttia Arabiemiraattien 5,7 miljoonasta asukkaasta on
emiraatteja, maan kansalaisia. Yli 80 prosenttia on muualta tulleita vierastyöläisiä.

Naisten työleireillä Dubaissa
Asuntola-alueita ympäröi aidat. Aamulla porttien edustalle
saapuu lukuisia busseja viemään ihmiset työpaikoilleen;
siivoojiksi sairaaloihin tai rakentamaan uusia pilvenpiirtäjiä,
teitä tai siltoja. Illalla bussit tuovat työläiset takaisin. Yöksi
metalliportti lukitaan, turvallisuussyistä.

Asuntolaelämää

Pääsemme kirkon vapaaehtoistyöntekijän, Sunitan johdolla
vierailemaan yhdessä intialaisten naisten asuntolassa. Porttien takana avautuu kuja, jonka molemmin puolin sijaitsee vieri
vieressä asuinparakkeja. Yhteiskeittiössä kukin huonekunta
kokkaa ateriansa, yleensä daalia eli linssikastiketta ja riisiä.
Kujan ylle ripustetuissa naruissa roikkuvat pyykit. Kujalta
löytyy myös poljettava ompelukone vaatteiden korjaamiseen.
Kussakin parakissa asuu 6–8 naista. Yksityistä tilaa on vain
oma petipaikka kerrossängyssä.
– Minulla on iso suku Intiassa. He ovat köyhiä riisinviljelijöitä
vuokrapelloilla. Lapseni tarvitsevat rahaa opintoihin. Näistä
asuinkumppaneista täällä Dubaissa on tullut minulle perhe.
Rukoilemme joka ilta yhdessä. Kun olen sairaana tai kun
kotona Intiassa lapsilla, miehellä, sisaruksilla tai vanhemmilla
on ongelmia, jännitykset tuntuvat minussakin. Koen, että
pääni on kipeä ajatuksista ja huolista. Rukous lohduttaa.
Soitan kotiin ja puhun hetken telugua perheeni kanssa. Tulen siitä taas iloiseksi, kertoo Sriwali, joka on työskennellyt
Dubaissa jo 19 vuotta. – Minulla on Intiassa kaksi lasta. Poika
opiskelee insinööriksi. Olen täällä työssä, jotta poika pystyy
opiskelemaan. Myös sukulaiseni tarvitsevat palkkarahojani,
kertoo Cinni.
Radjeshtalla on puolestaan kotona Intiassa 7- ja 4-vuotiaat
tyttäret. Lapset asuvat sukulaisten luona. – Kun lapset ovat
sairaana, minulla on suuri huoli heistä. Tuntuu raskaalta, kun
soitan kotiin ja lapset itkevät puhelimessa: Äiti tule tänne,
..
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äiti tule kotiin! Silloin minuun koskee. Minun on kuitenkin
pakko olla täällä työssä, jotta perheeni saa tuloja, hän toteaa.
Kaikki asuntolan naiset tekevät 12-tuntisia työpäiviä sairaaloiden siivoojina. – Pidämmepä työstä tai emme, meidän on
pakko tehdä sitä. Ansaitsemme täällä rahaa, jotta lapsillamme
olisi parempi elämä, lisää Kumari. Naisilla on mahdollisuus
kuuden viikon lomaan joka toinen vuosi. Kumarilla kaivattu
loma-aika koittaa helmikuussa. Vanhemmat etsivät hänelle
parhaillaan puolisoa. Mikäli puoliso löytyy, hän menee naimisiin kotilomansa aikana. – Jos mies haluaa, että palaan
Dubaihin työhön, teen niin. Jos hän haluaa minun jäävän
Intiaan, jään sinne, Kumari kertoo suunnitelmistaan.

Seurakunta kotina

Naisten työntäyteiseen elämään tuo vaihtelua Sunitan,
vapaaehtoistyöntekijän vierailu kerran viikossa. Sunitan
johdolla asuntolan kristityt naiset kokoontuvat yhteen
parakkiin tutkimaan Raamattua, erityisesti kertomuksia
Raamatun naisista, ja rukoilemaan yhdessä. Vuorotellen
naiset jakavat ilon rukousvastauksista, samoin myös uudet
huolenaiheet. Perjantaisin on vapaapäivä ja silloin halukkaat
pääsevät kirkon järjestämällä kuljetuksella omakieliseen
jumalanpalvelukseen.
Seurakuntayhteys ja usko kantavat naisten elämää työn ja
koti-ikävän keskellä. He toistavat yhteisenä kokemuksenaan:
”Rukous auttaa, Jumala auttaa.”
Iltakokouksen laulu polveilee kauniilla intialaisella rytmillä:
”Jeesus on rakkaus. Hän kuoli ristillä puolestani. Kun minulla
on vaikeuksia, Jeesuksen rakkaus lohduttaa minua. Taivas
on se paikka, johon olemme menossa. Tämä vaikea aika
elämässä on lyhytaikaista vain.”

Ideoita tyoskentelyyn
A. Katsokaa aiheiseen liittyvä aavikon rakentajat –video
muistitikulta.
B. Kotona ja kaukana, toiminnallinen työskentely
Jakaantukaa kahteen ryhmään, kotiin jääviin ja vierastyöläisiin. Päättäkää, jäävätkö miehet kotimaahan vai naiset.
1. Vierastyöläiset käyvät istumaan omaan rinkiinsä, kotimaan ihmiset muodostavat kauemmas oman rinkinsä.
• Mistä puhutte ryhmissänne?
Ohjaaja toimii viestien välittäjänä. Kotimaassa on tapahtunut jotain. Välittäkää paperilla ”tekstiviesti” Dubaihin. Mitä
on tapahtunut? Miten vierastyöläisten joukossa reagoidaan, mitä vastataan? Lähettäkää muutama viesti puolin ja
toisin.
2. Kotimaan loma kahden vuoden päästä lähdöstä:
Siirtykää nyt samaan ryhmään. Miltä tuntuu tulla kotiin?
Miltä tuntuu kohdata tulija? Vaihtakaa nyt pareittain ajatuksia (vierastyöläinen–perheenjäsen). Mistä puhutte? Mitä
haluatte tietää puolin ja toisin? Mitä ette uskalla kysyä?
Onko jotain, mitä ette edes halua tietää?
Mitä puhutte tulevaisuudesta? Suuri perhe ja suku tarvitsevat rahaa. Millaisia ratkaisuja mietitte? Kumpi lähtee
seuraavaksi? Vai keksittekö muuta?
Lopuksi yhteiskeskustelu, jossa jaetaan kokemuksia ja
havaintoja molemmista ryhmistä.
C. Visualisointi: Rakentakaa huoneessa olevista aineksista
parakki, jossa joudutte asumaan viiden muun ihmisen kanssa. Kertokaa toisillenne parakistanne.
..
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englantia. Jumala auttoi minua oppimaan. Aloin opetella molempia kieliä. Vähitellen minulle uskottiin enemmän vastuuta.
Sain opetella myös ruuanvalmistusta. Nyt kuuden vuoden
jälkeen olen kokki ja työaikani vain kahdeksan tuntia. Osaan
tehdä todella hyvää ruokaa ja kehittää uusia ruokalajeja. Jos
tulette käymään, valmistan teillekin oikein hyvän aterian.

Miehen tie
Etiopiasta kokiksi
Bahrainiin
Minä synnyin vuonna 1981 Debra Zeitissa Etiopiassa. Kasvoin
äitini ja kuuden sisarukseni kanssa, sillä vanhempani erosivat.
Isä otti uuden vaimon, jonka kanssa hänellä on kaksitoista
lasta. Yhteensä meitä lapsia on siis yhdeksäntoista.
Palkkasotilaana ja työläisenä
Viisitoistavuotiaana menin armeijaan. Koulutuksen jälkeen
minusta tuli palkkasotilas neljäksi vuodeksi. Sotilaan elämässä
ei ollut kehumista, ja palkkaa maksettiin huonosti. Sillä kuitenkin autoin äitiä ja sisaruksiani. Sittemmin jätin armeijan
ja lähdin muuhun työhön pysyen kuitenkin Etiopiassa. Ehkä
tunnettekin Gondor-nimisen paikkakunnan. Siellä minä
paiskin töitä monta vuotta.

Työn ohella koin itseni yksinäiseksi. Yksinäisellä miehellä on
täällä monia kiusauksia. Muutamia vuosia sitten Jumala johdatti
minut löytämään etiopialaisen vaimon. Sain hankittua hänelle
viisumin Bahrainiin. Vaimoni Celine ei ole työssä vaan hoitaa
kotia. Meillä on pieni poika ja muutaman kuukauden kuluttua
meille syntyy toivottavasti tytär. Joka perjantai menemme
yhdessä kirkkoon. Perheen kanssa elämä Bahrainissa on hyvää.

Etiopialainen Dawit Yehu (34 v.) on kulkenut
pitkän matkan, rauhattomasta etsijästä onnelliseksi perheenisäksi, palkkasotilaasta ammattitaitoiseksi kokiksi libanonilaiseen ravintolaan
Bahrainiin. – Raha ei tuo onnea. Kun Jumala siunaa elämän, vähilläkin tuloilla voi olla onnellinen.
Tärkeintä on sisäinen rauha, Dawit kertoo.

Jumala on siunannut minua niin paljon. Koen, että kaikki
hyvä on tullut Jumalalta. Menneisyydessä elämässäni oli
paljon pahoja asioita, juopottelin ja tein typeryyksiä. Nyt
elän hyvää elämää ja minulla on rauha sisälläni. Raha ei tee
onnelliseksi. Kun Jumala siunaa elämän, vähilläkin tuloilla voi
olla onnellinen. Tärkeintä on sisäinen rauha.

ideoita toimintaan

Yksi sisaristani oli lähtenyt työhön, kotiapulaiseksi Bahrainiin
jo aiemmin. Hän ehdotti, että myös minä lähtisin ansaitsemaan
parempia rahoja äidin perheelle. Ja rahaa he tarvitsivat.
Äitiäni ja kotona olevia sisaruksia ei elättänyt kukaan muu.
Isä puolestaan piti huolen uudesta perheestään ja isosta
lapsijoukostaan. Meidän lasten piti siis huolehtia äidinpuoleisen perheen elatuksesta. Niinpä minäkin päädyin tänne
Bahrainiin kuusi vuotta sitten.

A. Omantunnon kuja: Seisokaa kahdessa rivissä vastakkain, kuja välissänne. Toisen rivin ihmisillä on rahaa, valtaa
ja tavaraa. Toisen rivin ihmiset kannattavat eettisesti kestävää elämää, tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta.
Ohjaaja seisoo kujan päässä vastaanottamassa tulijoita.
Kukin kulkee vuorollaan hitaasti kujan läpi. Molemmilta
puolilta tulee kulkijalle kutsuja, miksi valita juuri se puoli
rivistä. Esim. ”Rahalla saat valtaa.”/”Rakkaus, ei rahaa”/.
Kujan päässä, ohjaaja kysyy, kumman puolen valitset? Kun
valinta on tehty, kulkija siirtyy valitsemalleen puolelle huutelijaksi. Jatketaan kunnes kaikki ovat kulkeneet kujan läpi.

”Opin tuntemaan Hänet, joka jo tunsi minut.”
Jo muutaman kuukauden kuluttua saapumisestani Bahrainiin
eräs tuttu maanmieheni kertoi minulle etiopialaisesta seurakunnasta ja pyysi minua mukaansa kirkkoon. Miksi tulisin?
kysyin. – Tule nyt vaan mukaan. Tule kuuntelemaan Jumalan
sanaa, hän pyysi.

Puretaan yhteiskeskustelussa. Havainnoidaan, miten valinnat menivät. Mitä ajatuksia harjoitus herätti?

Seuraavana perjantaina menin kyseiseen kirkkoon. Tuona
iltana, minulle valkeni, kuka on se, joka jo tunsi minut. Siitä
lähtien aloin seurata Jeesusta. Elämäni alkoi muuttua ja uudistua. Ihmettelin, miten Jumala tunsi minut, vaikka minä en
tuntenut häntä. Vanhempani kuuluivat kopti-ortodoksiseen
kirkkoon. He rukoilivat ja palvoivat enkeleitä, joten en kotonani ollut oppinut tuntemaan Jeesusta.

ravintolasta. Koin, että Jumala johdatti minut tuohon työhön. Työ
oli hyvin raskasta ja palkka pieni, mutta ajatukseni olivat kirkkaat.

Olin todellinen tyhjätasku. Minulla ei ollut mitään, ei rauhaa,
ei tyydyttävää elämää, ei ammattia eikä mitään muutakaan.
Tuosta kirkkoillasta alkoi kuitenkin matkani Jeesuksen seurassa. Aloin tutustua Raamattuun ja kuunnella, mitä se puhui
minulle Jeesuksesta. Johannes 3:16 kosketti erityisesti. Jumala
lähetti Jeesuksen maailmaan osoituksena rakkaudestaan.
Janosin tietää enemmän Jeesuksesta ja siitä, miten häntä
seurataan.

Tein pääasiassa yövuoroja. Tiskaamisen lisäksi huolehdin roskista.
Koska ravintola sijaitsi neljännessä kerroksessa, roskien kuljettaminen alas oli rankkaa työtä. Kukaan ei auttanut minua. Kukaan ei
välittänyt eikä ajatellut minua. Arabit eivät välitä meistä muista.
Itse asennoiduin kuitenkin niin, että ravintolan omistajat ovat
vain ihmisiä. Ainoa eromme on erilainen ihonväri. Rukoilin heidän
puolestaan. Rukoilin, että heidän ajattelutapansa voisi muuttua.
Rukoilin, että he oppisivat tuntemaan Jeesuksen.

Tiskaajaksi ja roskakuskiksi ravintolaan
Tarvitsin myös työtä. Minulla ei ollut ammattia eikä työtä.
Etsin ja etsin, kunnes sain tiskaajan paikan libanonilaisesta

Hyvää ruokaa, hyvää elämää
Tein työni hyvin ja olin valmis oppimaan uutta. Ravintola oli libanonilainen, ja siellä puhuttiin arabiaa. En osannut sitä, en edes
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B. Kokeillaan pareittain, miltä valta tuntuu. Orja istuu
tuolille. Vallankäyttäjä seisoo orjan edessä. Hän saa käyttää vain kahta sanaa: Nouse ylös! Orja saa vastata vain
kahdella sanalla: En nouse! Vallankäyttäjä saa kokeilla eri
äänenpainoja tai muita tapoja saadakseen orjan nousemaan ylös. Orjaan ei saa käydä käsiksi.
Lopuksi keskustelu siitä, löytyikö mitään tapaa, jolla orja
halusi nousta ylös. Missä menee vallan rajat?
C. Muodostakaa 3–4 hengen ryhmiä. Kukin ryhmä ottaa
parikseen toisen ryhmän. Päättäkää kumpi ryhmä on ensin
upporikkaita, kumpi rutiköyhiä.
Rikkaat: Teillä on rahaa ja valtaa. Keksikää, mitä rakennatte, teette ja käskekää köyhiä sen mukaan.
Köyhät: Totelkaa rikkaita ja toteuttakaa heidän toiveitaan.
Roolinvaihto. Lopuksi yhteiskeskustelu, miltä tuntui olla
rikas, köyhä, käskijä ja tekijä.

..
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Psalmi 23

Teksti: Martti asikainen

raamattutyoskentely

Daavidin Psalmi
Daavidin psalmi.
Herra on minun paimeneni,
ei minulta mitään puutu.
2 Hän vie minut vihreille niityille,
hän johtaa minut vetten ääreen,
siellä saan levätä.
3 Hän virvoittaa minun sieluni,
hän ohjaa minua oikeaa tietä
nimensä kunnian tähden.
4 Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa,
en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi,
johdatat paimensauvallasi.
5 Sinä katat minulle pöydän
vihollisteni silmien eteen.
Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä,
ja minun maljani on ylitsevuotavainen.
6 Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi
minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä
saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti.

V

ieraus ja muukalaisuuden tunne ovat
jossakin muodossa jokaiselle tuttuja.
Kristinuskossa yksi tapa mieltää koko
elämä on nähdä se ikään kuin muukalaisena
vaeltamisena tässä maailmassa. Vaeltamisen ei
suinkaan tarvitse olla synkkä kokemus. Päinvastoin ilman matkaa ei ole seikkailujakaan. Myös
elämä itsessään on elämän tarkoitus.

1. Lue psalmi 23 rauhallisesti pari kertaa
2. Mitä verbejä Herran toiminnasta käytetään?
• Kirjoita paperille.
3. Minkälaisia maisemia psalmissa kuvataan?
• Maalaa psalmin maisemat ja tie maisemien halki.
• Mitä psalmin mukaan Herra eri maiseman kohdissa
tekee?
4. Kuuntele itseäsi ja näe oma elämänmatkasi.
• Mitä yhtymäkohtia psalmi palauttaa mieleesi sinun
omasta elämästäsi? Mihin psalmin maisemaan
tuo muisto liittyy?
• Miten koit tuolloin Herran läsnäolon vai tiedostitko
sitä lainkaan?
5. Ole hetki hiljaa ja kuuntele mielessäsi, mitä psalmi
puhuu sinulle juuri nyt.
6. Jos toteutat tämän työskentelyn ryhmässä, on
hyvä varata aikaa jakamiselle, jolloin jokainen voi
kertoa jotakin maalaamastaan kuvasta ja tilanteista,
joita psalmi palautti mieleen oman matkan varrelta.
Työskentelyyn tarvitaan:
• Psalmi 23 monistettuna, jotta siihen voi tehdä
merkintöjä
• kynät, värit ja A2-kokoiset valkoiset paperiarkit

Psalmi 23 kuvaa, kuinka Herra on matkalla
mukana, eikä mitenkään sivustakatsojana vaan
monitoimisena vaikuttajana. Hän vie, johdattaa,
virvoittaa… ympäröi. Hän on vaeltajan kanssa
myös pimeässä laaksossa. Ensimmäisessä Raamatun käännöksessä, Septuagintassa, ’pimeä
laakso’ on käännetty ’kuoleman varjoksi’. Käännösvaihtoehto on täysin mahdollinen. Vaikka
Kirkkoraamatun käännösvalintaa on pidettävä
ensisijaisena, varhaisin tunnettu käännös saattaa kuvata paremmin sitä todellisuutta, jonka
moni ihminen on joutunut kokemaan.
..
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Jordania
	bahrain
yhdistyneet
	arabiemiraatit

Jordania

Väkiluku 8,1 milj., josta 1,4 milj. Syyrian pakolaista, 		
0,5 milj. Irakin pakolaista, 2 milj. palestiinalaista
Kielet arabia (virall.), englanti
Uskontojakauma 97 % sunnimuslimeja, 3 % kristittyjä
Pääkaupunki Amman
Hallinto kuningaskunta, Abdallah II
Elinkeinot palvelualat, turismi, teollisuus, maatalous
Muuta köyhyysrajan alapuolella 14,2 %, työttömyysaste 30 % (epävirall.lukema)

Bahrain

Väkiluku 1,3 milj., joista lähes 55 % ulkomaalaisia
Kielet arabia (virall.), englanti, farsi, urdu
Uskontojakauma 70 % muslimeja, 14 % kristittyjä, 		
10 % hinduja, 2,5 % buddhalaisia
Pääkaupunki Manama
Hallinto kuningaskunta, Hamad bin Isa Al-Khalifa
Elinkeinot öljyteollisuus, alumiiniteollisuus, monikansallisten yritysten pääkonttoreita, pankkialan
keskus, turismi

Yhdistyneet Arabiemiraatit

Väkiluku 5,7 milj., joista 17 % emiraatteja, valtion omia
kansalaisia
vierastyöläiset 50 % Etelä-Aasiasta, 23 % muista arabimaista, 8 % länsimaista ja Itä-Aasiasta
Kielet arabia (virall.), persia, englanti, hindi, urdu
Uskontojakauma 76 % muslimeja (islam virallinen
uskonto), 9 % kristittyjä, 5 % hinduja ja buddhalaisia
Pääkaupunki Abu Dhabi
Hallinto seitsemän emiraatin liittovaltio
Elinkeinot öljyteollisuus, kauppa- ja pankkiala, turismi
Lähde: CIA/World Factbook
..
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• Suomen Pipliaseura					

www.piplia.fi 		

Piplia. Toivoa tähän päivään.
Uskoa tulevaisuuteen.
Pipliaseura tuo toivoa tähän päivään ja luo uskoa tulevaisuuteen – myös niille, jotka ovat
kaikkein heikoimmassa asemassa.
PIPLIASEURAN TYÖN KAUTTA
 tavoitetaan ihmiset heidän omalla kielellään
 luodaan pohja luku- ja kirjoitustaidolle
 vaikutetaan syrjiviin asenteisiin
 herätetään mielenkiintoa Raamattua kohtaan
PIPLIASEURA KÄÄNTÄÄ RAAMATTUA eri kielille osana kirkkojen lähetystehtävää. Ihminen tavoitetaan parhaiten hänen omalla kielellään. Ensimmäisen käännöksen yhteydessä
luodaan usein myös kirjakieli.
KIRJAKIELI TUO YKSITTÄISILLE ihmisille välitöntä toivoa — mahdollisuuden oppia lukemaan. Lukeminen omalla kielellä on perusihmisoikeus ja on avain moneen: koulutustason
nousu vaikuttaa asenteisiin, edistää demokratiaa, lisää tasa-arvoa ja poistaa köyhyyttä.
TEEMME KEHITYSYHTEISTYÖTÄ KRISTILLISELTÄ arvopohjalta. Työmme kautta myös
syrjäytetyt saavat ihmisarvon. Lähimmäisenrakkaus voimistaa ihmistä.
TARKOITUS ON, ETTÄ ihmiset voivat löytää Raamatun sanoman. Jotkut tarvitsevat rohkaisua Raamatun lukemiseen. Toiset kysyvät, mikä Raamatun sanoma on tai mikä on Raamatun ja heidän oman elämänsä välinen yhteys.
PIPLIASEURA ON OSA Yhtyneiden Raamattuseurojen verkostoa, joka toimii yli 200 maassa tai alueella. Työn tekevät paikalliset pipliaseurat, joiden työntekijät tuntevat paikalliset
olosuhteet ja yhteistyökumppanit sekä puhuvat paikallista kieltä äidinkielenään.

Tekoja, jotka tuovat toivoa tähän päivään.
Sanoja, jotka luovat uskoa tulevaisuuteen.
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