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Elossa! -vuositeemamateriaali avaa oven Malawiin raamatunkäännöstyöhön lomwen kielelle sekä Laupias samarialainen –
hiv–hankkeeseen. Malawilaiset kertovat itse mitä omakielisen
Raamatun saaminen merkitsee ja miten maaseudulla kyläläisten suhtautuminen hiv–tartunnan saaneisiin voi muuttua.
Malawin Pipliaseura ja paikalliset kirkot toteuttavat yhteistyössä raamatunkäännöshankkeita, joissa Raamattua ja sen
osia käännetään alkuperäiskielille. Omakielisen Raamatun saaminen ja sen käyttö mullistavat sekä yksittäisen ihmisen että
koko hänen kieliryhmänsä elämän.
Kirkot ja seurakunnat ovat keskeisiä toimijoita myös Malawin
Pipliaseuran Laupias samarialainen -hankkeessa, jossa tavoitteena on hiv-tietoisuuden lisääminen sekä tartuntojen ja syrjinnän väheneminen. Vapaaehtoiset kouluttajat ja työntekijät
ovat avainasemassa, jotta hiv-koulutuksia voidaan järjestää laajasti eri alueilla.
Elossa! -vihkon kertomukset sisältävät keskustelukysymyksiä ja
vinkkejä ryhmätyöskentelyihin. Materiaalia voi käyttää vapaavalintaisen kolehtipyhän jumalanpalveluksen suunnitteluun ja
lähetystilaisuuksien järjestämiseen. Se soveltuu käytettäväksi
myös pienryhmien kokoontumisissa, koulujen kansainvälisyyskasvatuksessa ja seurakuntien erilaisissa tilaisuuksissa. Materiaalit löytyvät helmikuusta 2013 lähtien internetistä osoitteesta
www.piplia.fi/fi/seurakunnille/elossa.
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Malawin Pipliaseura
•	Organisoitu raamattutyö aloitettiin vuonna 1880
• Pipliaseura perustettiin vuonna 1966
• Yhtyneiden Raamattuseurojen jäsen
Malawin Pipliaseuran päätoimisto sijaitsee etelässä,
Blantyressa. Seuralla on toimipisteet ja raamattukaupat myös keskiosassa maata Lilongwessa ja pohjoisessa
Mzuzussa. Malawin yli 16 miljoonaisesta väestöstä 82 %
on kristittyjä. Maassa puhutaan 16 kieltä.
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Teksti: Anne Haverinen

Raamattutyö
Malawin Pipliaseura on sitoutunut kaikkien pipliaseurojen
yhteiseen päätehtävään saattaa Raamattu niin laajasti ihmisten ulottuville kuin mahdollista. Tämä vaatii myös Raamatun
kääntämistä kielille, joita ihmiset puhuvat. Vuoteen 2012
mennessä koko Raamattu on käännetty chichewaksi (virallinen kieli englannin lisäksi) ja ngondeksi. Uusi testamentti on
käännetty neljälle kielelle: sena, tumbuka, yao ja viimeisimpänä lomwe. Kolmella jälkimmäisellä kielellä myös Vanhan
testamentin käännökset ovat työn alla.

Raamattujen levittäminen Malawissa ympäri maata on
olosuhteiden takia haastavaa. Huonojen kulkuyhteyksien
vuoksi kaikki eivät pääse raamattukauppoihin ostamaan
omaa Raamattua, vaan Pipliaseuran työntekijät ajavat Raamattuja täyteen lastatuilla pakettiautoilla maaseutukyliin
tapaamaan pastoreita ja myymään Raamattuja esimerkiksi
markkinoilla. Haasteena ovat kaikkein syrjäisimmät seudut,
jonne nämä säännölliset jakelumatkat eivät ulotu. Siksi Pipliaseura tekee yhteistyötä paikallisten seurakuntien kanssa
niin, että nämä hankkivat Raamattuja Pipliaseuralta ja jakavat tai myyvät niitä jäsenilleen.

nut niitä, jotka kärsivät tässä tilanteessa. Hiv-työ sai uutta
tehokkuutta, kun Pipliaseura aloitti vuonna 2010 yhdessä
Suomen Pipliaseuran ja Yhtyneiden Raamattuseurojen
kanssa Laupias samarialainen -asennekasvatushankkeen.
Suomen Ulkoministeriö tukee hanketta kehitysyhteistyövaroin.

Kirkot ovat lähteneet innolla mukaan hankkeeseen. Myös
hallituksen alueellisen hiv-työn virkailijoita on ollut mukana
koulutuksissa. Pipliaseuran puolelta hankkeessa työskentelee vain kaksi henkilöä kokopäiväisesti. Siksi vapaaehtoisilla
kouluttajilla on tärkeä merkitys eri alueilla. Työ on tuottanut
tulosta – syrjintä on vähentynyt ja ihmisten asenteet ovat
muuttuneet.
Suomen Pipliaseura tekee yhteistyötä Malawin Piplia
seuran kanssa Laupias samarialainen -hankkeessa sekä
raamatunkäännöstyössä.

Koska Malawissa lähes neljännes ihmisistä on lukutaidottomia, jäisi painettu Raamattu heidän osaltaan suljetuksi kirjaksi. Tilanne on sama myös näkövammaisilla henkilöillä. Siksi
Pipliaseura aloitti Usko tulee kuulemisesta -ohjelman, jossa
Raamattua on nauhoitettu erikielisinä versioina seurakuntien kuunteluryhmiä varten. Myös monet paikalliset radiokanavat ovat lähettäneet Usko tulee kuulemisesta -äänitteitä
omilla taajuuksillaan. Lukemaan opetteleville on oma Uusi
lukija -ohjelma, jossa on tuotettu helppolukuista harjoitusmateriaalia. Tavoitteena on, että läpikäytyään sen, lukija
kykenee aloittamaan Uuden testamentin lukemisen.

Kirkkojen kanssa tehdään yhteistyötä systemaattisen
Raamatun lukemisen edistämiseksi. Vuonna 2011 järjestettiin
valtakunnallinen kampanja, jossa raamatunjakeita opiskeltiin ja lausuttiin ulkoa. Tapahtuma saavutti suuren suosion
ja sopii hyvin malawilaiseen kontekstiin, jossa perinteet on
välitetty kautta aikojen tarinoita kertomalla.

Laupias samarialainen -hanke
Hiv-positiivisia oli Malawissa arviolta 920 000 vuonna
2009 (lähde: UNAIDS). Jokaisessa perheessä on joku, johon
hiv vaikuttaa tavalla tai toisella. Jos tämä ei ole itse saanut
tartuntaa, läheinen on voinut saada tartunnan tai kuolla.
Useissa perheissä on lisäksi huollettavana aidsin takia orvoksi jääneitä lapsia.
Jo yli kymmenen vuotta Malawin Pipliaseura on autta5
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Teksti: SATU toukkari

Uusi testamentti valmistuu lomwen kielelle

Meidät on vihdoinkin nähty!
Olen Hayes Metani Malawista. Perheeseeni kuuluu kaksi lasta, tyttö ja poika. He ovat ainoat lapset,
jotka minulla on. Haluan mainita myös ihanan vaimoni Bethin. Ette voi ikinä uskoa, miten minusta tuli raamatunkääntäjä! Näin tavallisessa sanomalehdessä ilmoituksen, jolla haettiin lomwenkielistä raamatunkääntäjää. Hain
työpaikkaa ja minut kutsuttiin haastatteluun. Taitoni koettiin hyviksi ja minä sain tämän työn.

- Aiemmin toimin neuvojana ennaltaehkäisevän terveydenhoidon hankkeessa, jossa opetettiin esimerkiksi hygieniaasioita ja lasten rokottamisen tärkeyttä. Olen minä käynyt
raamattukoulunkin.
– Pieni käännöstyön toimistomme sijaitsee Luchenzan
teollisuuskaupungissa. Käännösryhmäämme kuuluu kolme
kääntäjää: Brian, Alfred ja minä. Meidän tavoitteemme on
kääntää koko Raamattu lomwen kielelle. Uusi testamentti
on jo lähes valmiina. Se on ensimmäinen kielellämme julkaistu Uusi testamentti ja ylipäätään kirja. Lomweksi ei ole
julkaistu aiemmin juuri mitään kirjallisuutta Malawissa. Kaikki mitä on julkaistu, on käännetty ja tehty Mosambikissa.
Myös Jumala on nähnyt meidät
– Uuden testamentin kääntäminen alkoi vuonna 2005, ja
pian vietämme kirjan julkaisujuhlia. Koepainokset Johanneksen ja Markuksen evankeliumeista ovat olleet lomwekylissä luettavina ja kommentoitavina. Palaute, jota olemme
saaneet, on ihmeellistä. Lomwet sanovat ja näin koen myös
itse: nyt meidät on nähty ja hyväksytty ihmisinä. Nyt myös
Jumala on nähnyt meidät. Aiemmin emme olleet mitään,
meidän heimomme oli painettu alas. Kouluissa meitä ja
meidän lapsiamme rangaistiin ja jopa ajettiin pois koulusta,
jos puhuimme lomwea. Nyt kielemme on tunnustettu kieleksi. Tällä hetkellä me olemme ylpeitä voidessamme puhua
lomwea. Aiemmin meidät pakotettiin puhumaan chichewaa,
joka on maamme virallinen kieli englannin lisäksi.

Suomalaisille haluan sanoa
kiitos. Olkaa jatkossakin tukenamme.
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Joko kirja on valmis?
– Ihmiset odottavat innostuneina Uutta testamenttia. Heillä on
valtava palo saada omakielinen Raamattu. Jotkut tulevat tänne
toimistomme ovelle kolkuttamaan. He kysyvät: ’Joko kirja on
valmis?’ Kun vastaan, että teemme koko ajan työtä, jotta kirja
valmistuu, he eivät tyydy siihen: ’Emme jaksa odottaa. Ei huomenna, vaan haluamme kirjan tänään!’
– Työ raamatunkääntäjänä on ollut siunaus elämälleni. Käännän Raamattua lapsilleni, koko tulevalle sukupolvelle. Käännän
Raamattua omalle kansalleni, meille lomweille. Työ vie minut
syvemmälle Jumalan sanaan. Myös perheeni elää mukana tässä
työssä. Kun menen illalla kotiin, lapset sanovat: ’Isi, kerro meille
tämän päivän työstäsi.’ Ja minä kerron.
– Parhaillaan työstän Vanhan testamentin profeettakirjojen
tekstejä. Nyt työn alla on Jesaja, joka on suosikkikirjani kahdesta syystä; kirja on sekä historiallista että profeetallista tekstiä.
Sana koetaan elämällä
– Olemme testanneet käännettyjä tekstejä lomwe-kylissä.
Ihmisiä ovat antaneet kommenttinsa omalla tavallaan. He ovat
tehneet perinteisiin tansseihimme raamatunteksteihin perustuvia lauluja. He ovat näin kertoneet musiikin, tanssin ja laulun
kautta, miten ymmärtävät tekstit. He ovat tehneet ja esittäneet
runoja, lauluja ja näytelmiä teksteistä.
– Kirkoissa käytetään kahta kieltä, chichewaa ja lomwea. Kuitenkin kylissä, joissa olemme vierailleet kertomassa käännöshankkeesta ja testaamassa tekstejä, lomwen kieltä on alettu käyttää
yhä enemmän. Käännöstyön myötä kielellemme on luotu ortografia eli kirjoitusasu. Käännöstyöllä on suuri merkitys kielen
käytölle, säilymiselle ja ihmisten identiteetille.
– Tulevaisuuden haasteena on lomwenkielinen kouluopetus
alakouluissa. Lisäksi toivon raamatunkäännöstyölle sisarhanketta lukutaitotyöstä. Osa lomweista pystyy lukemaan toista kieltä,
muttei omaansa. Siksi on tärkeää opettaa lukutaitoa omalla kielellämme. Toivon sitä, mutta asia on myös poliittinen kysymys.
Kun meillä on painettu kirja todisteena kielemme olemassaolosta, voimme anoa virallista asemaa. Nämä asiat vievät kuitenkin
aikaa.
Arviot lomwen puhujista vaihtelevat huomattavasti. Malawissa
heitä on noin miljoona ihmistä. Mosambikissa lomwenkielisiä
on 1,5 miljoonaa. He asuvat hyvin syrjäisillä seuduilla viljellen
peltojaan.
– Ihmiset kasvattavat kassawaa, maissia, perunoita ja papuja.
Kulttuurimme piirteistä kieli on tärkein. Se jo itsessään ilmentää
kulttuuriamme. Kielessä on äänteitä, joita ei ole Malawin muissa
kielissä.
– Suomalaisille haluan sanoa kiitos, kun tulitte tapaamaan meitä.
Tulkaa toistekin. Olkaa jatkossakin tukenamme.

Nyt meidät nähdään
ja hyväksytään ihmisinä, raamatunkääntäjä
Hayes Metani kertoo.

Kysymyksiä
pohdittavaksi

• Millaisia ajatuksia omakielisen Raamatun merkitys 		
lomweille sinussa herätti?
• Oletko lukenut/kuunnellut koskaan Raamattua 		
jollain vieraalla kielellä? Jos olet, millaisia 		
havaintoja olet tehnyt?
• Mieti itseäsi, elinpiiriäsi ja suomalaisuutta. Millaisia
havaintoja teet suomen kielen merkityksestä?
Kuinka keskeinen osa elämääsi, suomalaisuutta on
oma kieli? Onko kielen merkitys muuttunut
elinaikanasi?

Lähteet: Gerrit van Steenbergen/UBS http://www.ethnologue.com

7

ELossa !

Teksti: Leena koivisto

Asenteet muuttuvat
hiv-työtä Malawissa
Malawissa tarvitaan pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä, sillä
haasteilla on taipumus kumuloitua. Pipliaseura on vuodesta 2010 alkaen ollut mukana toteuttamassa Malawin Pipliaseuran kanssa Laupias Samarialainen -hanketta, jonka
tavoitteena on hiv-tietoisuuden lisääminen ja tartuntojen
väheneminen. Suomen Ulkoministeriö tukee hanketta kehitysyhteistyövaroin.

Koulutustyöpajoja ja vapaaehtoisia

Ohjelma perustuu osallistavien menetelmien käyttöön.
Koulutustyöpajoissa eläydytään draaman ja roolinvaihdosten
kautta Laupias samarialainen -kertomuksessa esiintyvien
hahmojen ja hiv-tartunnan saaneiden elämään ja kokemuksiin. Ryhmäkeskusteluissa pohditaan koulutusmateriaalin
esille tuomia kysymyksiä ja näkökulmia. Paikallisen pipliaseuran hankekoordinaattori kouluttaa vapaaehtoisia kouluttajia,
jotka puolestaan kouluttavat seurakuntien jäseniä, jotka taas
kouluttavat seurakuntalaisia. Vapaaehtoistyö on ohjelman
ydin.

Kirkot aktiivisina toimijoina

Laupias samarialainen -hankkeen erityinen arvo piilee raamattupohjaisessa materiaalissa, jota ei ole ollut aikaisemmin
saatavilla. Kirkot ja seurakunnat ovat lähteneet hankkeisiin
mukaan, vaikka monet niistä ovat aikaisemmin katsoneet, ettei hiv kosketa niitä. Hivin kanssa eläviin kohdistuva syrjintä
Draama sopii koulutusmetodiksi malawilaisessa tarinankerronnan kulttuurissa.

ja heidän marginalisointinsa seurakunnissa on vähentynyt.
Seurakunnat ovat perustaneet erilaisia tukiryhmiä ja -muotoja ja hiv-positiiviset ovat päässeet takaisin mukaan seurakuntien luottamustehtäviin. Hankkeet on todettu erittäin
kustannustehokkaiksi: pienillä budjeteilla on saatu merkittäviä muutoksia aikaan. Ruohonjuuritasolla ihmisten on helppo
ymmärtää uskonnollista kieltä, joka on jo valmiiksi tuttua. Usko ja uskonto ovat osa arkipäivää, samoin kuin hiviin liittyvät
kysymykset ja haasteet.

Muutoksen askeleita

Laupias samarialainen -hankkeen myötä syrjinnän ja tartuntojen vähentämiseksi on otettu onnistuneita askeleita
– paljolti paikallisten ihmisten aktiivisuuden ja sinnikkyyden
ansiosta. Hanke vastaa suoraan Malawin köyhyydenvähentämisstrategian hiv-tavoitteeseen, missä todetaan, että ”Tavoitteena on estää hi-viruksen leviäminen ja lieventää hivin
ja aidsin terveydellisiä, sosio-ekonomisia ja psykososiaalisia
vaikutuksia”. Hanke ottaa myös erityisellä tavalla huomioon
nuoret ja naiset.

Kysymyksiä
pohdittavaksi

• Minkälaisia ennakkoluuloja sinulla on hivistä?
• Koska olet viimeksi lukenut tietoa hivistä, sen 			
tarttumisestaja hoidosta?
• Miten hiviin sairastuminen eroaa Suomen ja Malawin
kontekstissa?
• Miksi muita tarttuvia tauteja ei pelätä yhtä paljon kuin 		
hiviä?
• Mitä voidaan tehdä, että samat ihmisoikeudet toteutuisivat 		
myös hiv-postiivisten kohdalla?
(Kts. http://www.ihmisoikeudet.net/index.php?page=mita-		
ne-sisaltavat )
Lähteet: http://www.who.int/hiv/mediacentre/feature_story/hiv_strategy/en/
index.html
http://search2.unaids.org/custom/search.asp
http://www.ihmisoikeudet.net/index.php?page=mita-ne-sisaltavat 2012, Global
Aids response progress report: Malawi country report for 2010 and 2011
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Teksti: Martti Asikainen ja Satu Toukkari

Kyläpäälliköt avainhenkilöitä
hiv-ohjelmassa maaseudulla
– Olen nähnyt ajan, jolloin aidsia sairastaviin suhtauduttiin
kuin koiriin. Heidät ajettiin pois kodeistaan pusikkoon kylän
ulkopuolelle. Emme tienneet, millaisesta sairaudesta on kyse, muistelee Leonard Asafi, kyläpäällikkö ja Dedzan alueen
kylien johtaja Keski-Malawissa. Tänään kyläpäälliköillä on
keskeinen asema työssä, jossa oikeaa hiv-tietoa opetetaan
maaseudun kylissä.

erossa toisista. Kirkossa papit eivät halunneet puhua heille
eikä opettaa heitä. Tämän minä olen nähnyt.

– Tulin tietämään hivistä jo vuonna 1984, jolloin toimin valtion veronkantajana Dedzan alueella. Jo tuolloin tänne tuli
joitakin ihmisiä opettamaan meille, mitä ovat hiv ja aids.
Ennen kuin tiesimme mitään koko viruksesta, ihmiset salailivat ja kielsivät sairautensa.
Toiset nauroivat heille, jotka olivat sairastuneet. Heidän luokseen ei menty kylään
eikä heille annettu edes ruokaa. Ajateltiin,
että jos menen tapaamaan sairaita, silloin
sairaus tarttuu myös minuun itseeni. Tietenkin, se oli tragedia.

– Monet lapset menettivät molemmat vanhempansa ja jäivät
yksin. Lasten oli tultava toimeen omillaan ilman vanhempiaan. Kukaan ei
halunnut ottaa
heitä luokseen.
Lasten oli tehtävä päivätöitä
toisille perheille.
He tekivät töitä
puutarhoissa, kantoivat vettä pitkänkin matkan takaa ja
hankkivat polttopuita. Työpalkaksi lapset saattoivat saada vähän jauhoja. Tänne
tuli hallituksen edustajia, jotka pyysivät minua rekisteröimään kaikki orvot. Tein sen, mutta mitään apua ei koskaan
tullut. Lasten oli selvittävä omillaan.

– Noihin aikoihin tartunna saaneet eivät saaneet mitään
apua. Heidän kanssaan ei haluttu olla missään tekemisissä.
Heidän oli lähdettävä kodeistaan ja muutettava asumaan kylän ulkopuolelle pensaikkoon. Heitä kohdeltiin kuin muinoin
isorokkoon sairastuneita. Monet muistavat ajat, jolloin heidän vanhempansa saattoivat sairastua isorokkoon. Heidätkin vietiin pensaikkoon pois kylästä. Heillä ei ollut asuntoja,
ei peittoja mihin kääriytyä yöksi, ei vaatteita, joihin pukeutua. Heitä ei kyetty auttamaan – se oli pahaa aikaa!
Hiv-työ alkoi vaikuttaa hitaasti
– Saatuani itse tietoa viruksesta, aloin opettaa muita. Olen
nimittäin myös opettaja. Kirkot eivät olleet kiinnostuneita
opetuksestani. Tartunnan saaneita kirkon jäseniä erotettiin
kirkosta. Siksi olen tyytyväinen, että nykyisin hiv-tartunnan
saaneet hyväksytään seurakunnissa.
– Seuraava vaihe oli, että vähä vähältä ihmiset alkoivat ymmärtää, että hiv-tartunnan saaneet olivat heidän lähimmäisiään. Sairastuneet saivat tulla kotiin, mutta he eivät saaneet
tulla syömään yhdessä muiden kanssa, he eivät saaneet
peseytyä samassa paikassa kuin muut ja heidän piti pysyä

– Useimmat tartunnan saaneista sairastuivat ja kuolivat.
Monet menettivät puolisonsa. Kun leskiksi jääneet naiset
menivät sairaalaan tutkimuksiin, useimmat heistäkin todettiin hiv-positiivisiksi.

Muutos on mahdollista
– Koska olen kyläpäällikkö, minun tehtäväni on kutsua kaikki
kyläläiset koolle kerran tai kahdesti kuukaudessa. Olen puhunut heille, mitä hiv tarkoittaa, miten virus tarttuu ja millä
tavalla se on vaarallinen. Monet ovat muuttaneet käyttäytymistään. Esimerkiksi elannon hankkiminen perheelle tyttöjen itsensä myymisellä on vähentynyt.
– Laupias samarialainen -hanke on tuonut muutoksen. Aikaisemmin, sairastuneille ei annettu ruokaa. He heikkenivät. He
eivät kyenneet tekemään työtä ja pitämään huolta perheestään. Nyt heihin suhtaudutaan uudella tavalla. Hiv-tartunta
ei merkitse enää sairastumista ja kuolemaa, vaan tartunnan
saaneella voi olla vielä pitkä elämä edessään. Kun sairastuneet saavat ruokaa, he pysyvät vahvoina ja kykenevät tekemään työtä. He pystyvät huolehtimaan perheistään, jopa
toisten perheiden orvoiksi jääneistä lapsista. Tosin ihmisen
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- Kyläpäällikkönä minun täytyy
tietää, mitä papit saarnaavat
seurakunnalleen.
Pappien on saarnattava niin
kuin Raamattu opettaa.
Raamattu opettaa, että kaikki
ovat osallisia samasta Hengestä.
Tartunnan saaminen ei vie
oikeutta kuulua seurakuntaan.

on ensin myönnettävä tartunnan saaminen ja sairastuneiden on mentävä sairaalaan saamaan lääkettä. Laupias samarialainen -hankkeen tuoma hyöty on se, että
ihmiset ovat alkaneet käydä aikaisempaa enemmän testauttamassa itsensä.
Asenteet muuttuneet myös kirkoissa
– Laupias samarialainen -hanke on muuttanut eri kirkkokuntien keskinäisiä asenteita. Aikaisemmin kirkkojen välillä oli vihamielisyyttä. Tällä alueella on esimerkiksi katolisia, presbyteerejä ja adventisteja. Eri kirkkokuntien ihmiset eivät kokoontuneet
yhteen eivätkä puhuneet mitään hiv-asioista kirkoissaan. Näen, miten muutos on
tapahtunut. Laupias samarialainen -hanke on tuonut kirkot yhteen. Seurakunnissa
on myös alettu puhua hiv-asioista.
– Kyläpäällikkönä minun täytyy tietää, mitä papit saarnaavat seurakunnalleen. Heidän puheissaan on tapahtunut muutosta. Pappi ei voi olla pappi ilman seurakuntaa. Pappien on otettava tosissaan se, että hiv-tartunnat leviävät myös kirkkokansan piirissä. Ihmisiä sairastuu ja kuolee aidsiin.
– Siinä, että papit ymmärtävät, mistä hivissä on kysymys, on hyötyä sekä tartunnan
saaneille että heille, joilla ei ole tartuntaa. He kaikki ovat toistensa lähimmäisiä.
Pappien on saarnattava niin kuin Raamattu opettaa. Seurakunnan jäsenten on autettava toisiaan. Tartunnan saaneita on autettava.
Tartunnan saaneiden kunnia on palautettu
– On erittäin hyvä asia, että Laupias samarialainen -hankkeessa käytetään Raamatun kertomuksia. Ihmisten on autettava toisiaan. Raamattu opettaa, että kaikki ovat
osallisia samasta Hengestä. Tartunnan saaminen ei vie oikeutta kuulua seurakuntaan. Nykyisin pappien saarnat puolustavat heitä. Tartunnan saaneiden kunnia on
palautettu.
– Minulla on toimintasuunnitelma. Koska olen koko Dedzan alueen kyläpäälliköiden
johtaja, aion velvoittaa jokaisen alueeni kyläpäällikön huolehtimaan hiv-opetuksesta omassa kylässään. Tämä on minun velvollisuuteni johtajana.
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Kysymyksiä
pohdittavaksi

Leonard Asaf on Lobin kylän kyläpäällikkö.

• Tarttuvia tauteja on paljon ja tartuntoja voi saada hyvin monella eri tavalla. Miten ehkäiset ennalta tartunnan
saamisen kotimaassa? Miten toimit lähtiessäsi kaukomatkalle?
• Oletko ajatellut, että voit itse olla tartuttaja? Miten kannat vastuusi?
• Miten tartunnan saamisen pelko vaikuttaa sinun haluusi ja tapaasi auttaa tarttuvaa tautia sairastavaa henkilöä?
• MIksi ihmisillä on taipumus ajatella, että seksuaalisessa suhteessa saatu tartunta on jotenkin eri asia kuin
jollain muulla tavalla saatu tartunta?
Miten sairastumisen tapa vaikuttaa asenteisiin ja haluun auttaa?
• Mitä Jeesus opetti sairaiden auttamisesta? (Lue Mark. 2:1-12.)

11
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Lobin kylän lapsia. Lapset jäävät vähäiselle hoivalle, mikäli vanhemmat sairastuvat.

Teksti: SATU toukkari

Linley Namiwa kouluttaa
naisia ja nuoria

Linley Namiwa toimii naisten ja nuorten kouluttajana Laupias samarialainen -ryhmässä. Hänellä on kutsumus jakaa oikeaa tietoa hivistä ja aidsista
sekä haastaa ihmisiä tukemaan toisiaan.
Olen leski, mieheni on kuollut, samoin kolme lasta kuudesta lapsestamme.
Asun kolmen elossa olevan lapsemme kanssa. Kaksi heistä käy töissä, kolmannella ei ole työtä, mutta hänellä on tytär, joka asuu kanssamme.
– Toimin Lobin kylän Laupias samarialainen -ryhmässä. Alun perin kirkossamme oli koulutustapahtuma, jossa olin mukana. Siellä minut valittiin
kouluttajakoulutukseen ja sittemmin kouluttajaksi. Tapaamme Laupias
samarialainen -ryhmämme kesken kerran kuukaudessa. Oma tehtäväni on
erityisesti nuorten ja naisten kouluttaminen.
– Rohkaisen nuoria hiv-testeihin. Jos he ovat jo käyneet testeissä ja saaneet positiivisen tuloksen, kerron, ettei se tarkoita elämänloppua. Epätoivoon ei ole syytä vaipua. Jokaisen tulee pitää itsestään huolta. Lääkkeitä
on saatavilla, ja kaikessa Jumala on turvamme.

Linley Namiwan kutsumus on kouluttaa naisia ja nuoria
vastuulliseen elämään.
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Leskien ja orpojen tukena

– Alueellamme on paljon aidsin takia orvoksi jääneitä lapsia, jotka elävät
isovanhempiensa kanssa. Myös naisten tilanne on vaikea. Monesti nainen

...jotta he tietäisivät
jää lasten kanssa yksin, jos mies kuolee tai hylkää perheensä. Jos miehellä on kaksi vaimoa ja jollakin näistä kolmesta on hiv, tartunta leviää.
– Opetamme leskiä ja orpojen kanssa eläviä isovanhempia elämään
omavaraisesti, esimerkiksi kasvattamaan vihanneksia. Mielestäni köyhienkään ei pitäisi valittaa, vaan he voivat auttaa itse itseään. Laupias
samarialainen -ryhmämme yrittää tukea ja rohkaista tässä. Pyrimme
auttamaan kaikkein heikoimmassa tilanteessa olevia.

Nuoret tarvitsevat tietoa, tukea ja koulutusta.

Kysymyksiä
pohdittavaksi

• Millaisia ajatuksia teksti herättää?
• Toimitko itse jossain ryhmässä? Minkä puolesta toimitte? Mikä on se muutos, jonka 		
eteen ryhmänne tekee työtä?
• Linley haluaa rohkaista toivoon, vähän jakamiseen ja Jumalaan turvautumiseen. Mieti, mitä
hyvää sinulla on jakaa muille?
• Millaisiin ennakkoluuloihin olet itse törmännyt
seurakunnan piirissä? Mikä auttaisi poistamaan ennakkoluuloja?
• Saako/pitääkö seurakunnassa puhua
kaikenlaisista asioista? (sairaus, terveys, 		
seurustelu, seksi, elämä, kuolema, toimeentulo, velat, rikkaus, köyhyys, uskollisuus,
uskottomuus, perhe, parisuhde jne.) Ovatko
jotkut asiat sellaisia, jotka eivät kuulu kirkolle
vaan jollekin muulle taholle? Mille?
• Mieti, arvaile, kuvittele, mitä Jeesus opettaisi
hiv- ja aids-asioista? Miten Jeesus suhtautuisi
hiv-positiiviseen seuraajaansa?

– Kylissä on myös erilaista nuorten hyväksikäyttöä. Nuoret menevät
töihin ansaitsemaan rahaa, mutta joutuvat hyväksikäytetyiksi. Opetamme nuoria kieltäytymään seksistä. Nuoret ovat kouluttamattomia,
tietämättömiä eivätkä aina kuuntele varoituksia. He haluavat ansaita
rahaa vaatteisiin ja ruokaan, joten he sulkevat korvansa. Rohkaisemme nuoria viljelemään maata ja sen myötä tulemaan taloudellisesti
toimeen. Täällä Lobissa maanviljelys on tärkein elinkeino. Valitettavasti nuoret menevät liian aikaisin naimisiin. He kokevat, että se on pakollista, jotta saa elantoa. Seurauksena syntyy lapsia. Jos vanhemmilla on
tartunta, ja he sairastuvat ja kuolevat, lapset jäävät isovanhemmille.
– Jotkut nuoret menevät töihin rajan yli Mosambikiin, jossa he ansaitsevat paljon enemmän kuin täällä. Nuoret tarvitsisivat koulutusta
pienyritysten perustamiseen, kun he palaavat takaisin Malawiin.

Kysymys on elämästä

– Ryhmämme opettaa erityisesti naisia, mutta myös miehille on koulutusta. Kirkoissa törmäämme vielä jonkin verran ennakkoluuloihin.
Papit kokevat, että hiv-asioista puhuminen kuuluu terveysalan ihmisille. Kerromme, että tämä koulutus perustuu raamatullisille arvoille.
Kysymys on elämästä. Puhumamme kielen tulee olla lempeää, ei kovia
sanoa, kuten kirkoissa yleensä puhutaan. Nuoret ovat sanoneet minulle, että puhun oikeita sanoja.

Ja muutos tapahtuu

– Näen tulevaisuuden hyvänä. Työllämme näkyy jo tuloksia. Nuorten
elämänhallinta on parantunut. Jotkut koulunsa keskeyttäneet nuoret
ovat palanneet takaisin kouluun, jotkut tekevät kovasti työtä elantonsa eteen. Kaikki nuoret eivät mene baareihin metsästämään rahaa.
– Haasteitakin on. Kaikkien kirkkojen kanssa ei ole helppo tehdä yhteistyötä. Tämä ohjelma on vielä niin uusi. Tarvitsemme myös enemmän ihmisiä ryhmään, joka keskittyy auttamaan kaikkein köyhimpiä
saamaan elantoa viljelystä. Heitä ovat lapset, jotka asuvat keskenään
ilman aikuisia. Heidän kaikki läheisensä ovat kuolleet.
– Laupias samarialainen -ohjelma rohkaisee minua, koska saan uskoa,
että olen Jumalan luoma ihminen, ja että minulla on tehtävä. Voin
omilla kyvyilläni, sillä mitä minulla on, auttaa toisia. Olen syntynyt, kasvanut ja elänyt koko elämäni täällä Lobissa. Täällä on minun paikkani.
Jo pienellä panoksellani voin auttaa kaikkein heikoimpia. Kun toimimme käsi kädessä, muutos tapahtuu.
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Kanna vastuusi -ryhmä

nuorten tukena

Kysymy
pohdit

• Millaisia ajatu
puheet herät
• Onko nuorilla
teensä liittyv
• Kenen tehtäv
• Kanna vastuu
jakaa eteenp
nuorina he p
Raamattu tuk
ja miten Raam
maan muihin
liittymäkohta
nuorten toim
• Mitä nuoret t
Tukea, mukan
vapautta, vas
• Unelmien seu
Millaiseksi nu

14

ELossa !

yksiä
ttavaksi

uksia Coretten ja Eltonin
ttivät?
a tarpeeksi tietoa terveyvistä asioista, seksitaudeista?
vä on kertoa niistä?
usi -ryhmä opiskelee ja
päin hiv-tietoutta. Kristittyinä
pohtivat yhdessämyös miten
kee heitä tässä toiminnassa
mattu opettaa suhtautun ihmisiin. Onko tällä mitään
aa suomalaisten (seurakunta)
mintaan?
toivovat vanhemmiltaan?
naoloa, poissaoloa,
stuuta, jne.?
urakunta, millainen se olisi?
uoret sen järjestäisivät?

Teksti: SATU toukkari
Coretta Fundani ja Elton Katsangula Betha
ovat jäseniä nuorten ”Kanna vastuusi” -ryhmässä.
Nuorten ryhmä kokoontuu viikoittain keskustelemaan ja toimimaan hiv-tietouden lisäämiseksi nuorten keskuudessa. Näin he itse
kertovat ryhmänsä toiminnasta:
Elton: Keskustelemme, miten Raamattu voi
auttaa meitä hiv-työssä. Välillä menemme
toisiin kyliin opettamaan muille ihmisille hiv- ja
aids-asioita. Kerromme myös, miten Raamattu
auttaa meitä.
Coretta: Autamme niitä, jotka kärsivät, esimerkiksi orpoja. Jos emme itse pysty auttamaan, yritämme löytää jonkun muun tahon,
joka auttaisi heitä. Yleensä puute on rahasta.
Opetamme heitä ja tuemme heitä kykyjemme
mukaan. Me nuoret käymme myös auttamassa
vanhuksia.

luja. Tulevaisuudessa haluamme tavoittaa yhä
useampia kouluja. Haluamme paremman ja
terveemmän Malawin. Näkymme on, että nuorilla on riittävästi tietoa, miten elää terveempää elämää, miten suojautua hi-virukselta ja
miten he voivat itse toimia paremman tulevaisuutensa eteen. Kehotamme heitä ottamaan
tosissaan kaiken hiviin ja aidsiin liittyvän opetuksen. Monet nuoret eivät pidä koulunkäyntiä tärkeänä. Vakuutamme heille päinvastaista
ja rohkaisemme menemään kouluun.
Elton: Tulevaisuuden suhteen meillä on monia
unelmia. Haluamme auttaa ihmisiä, tukea
hengellistä kasvua, auttaa nuoria kasvamaan
ihmisinä ja antaa aineellistakin tukea.
Coretta: Minun unelmani on, että ryhmämme
saisi lisää koulutusta, jotta voimme vielä paremmin opettaa muita.

Nuorten ryhmämme kiertää myös toisissa kylissä kertomassa tietoa hivistä. Rohkaisemme
ja neuvomme ihmisiä tukemaan heitä, jotka
elävät hivin ja aidsin kanssa. Monet luulevat,
että jos on hiv-positiivisten kanssa tekemisissä, saa itsekin tartunnan. Opetamme, miten
virus tarttuu ja miten se ei tartu.
Elton: Itse kuulin aidsista ensimmäistä kertaa
jo vuosia sitten. Koulussamme toimii ryhmä,
joka jakaa tietoa millaisesta sairaudesta aidsissa kysymys, miten hi-virus tarttuu, miten
siltä voi suojautua ja miten toimia suhteessa
hiv-positiivisiin. Koen, että on tärkeää opettaa
kaikenlaista syrjintää vastaan. Hivin kanssa
eläviä pitää tukea eikä syrjiä.
Coretta: Kun vanhempamme kuulivat, että
olemme liittyneet ”Kanna vastuusi”-ryhmään,
he pitivät sitä jotenkin pahana. Kun kerroimme heille, mistä ryhmässä oikein on kysymys,
heidän asenteensa muuttuivat. He antoivat
meidän osallistua ryhmään.
Elton: Omat vanhempani tulivat mukaan
keskustelemaan meidän kanssamme. Kaikkien
vanhemmat eivät ole kiinnostuneita asioista,
joista puhumme. Ja läheskään kaikki nuoret,
eivätkä välttämättä aikuisetkaan, tiedä, miten
hiv leviää. Haluamme välittää oikeaa tietoa.

Nuoret vastuunkantajat Coretta Fundani ja Elton Betha.

Coretta: Ryhmämme tekee myös kouluvierai15
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· Työskentely

Tuolityöskentely nuorille
Yksi sortaa muita ja muut yhtä

Aseta neljä tuolia lattialle niin, että näyttää siltä kuin yksi tuoleista
sortaisi tai syrjisi muita. Pyydä ryhmäläisiä keksimään muita tapoja asetella
tuolit niin, että yksi sortaa muita. Huomioikaa, että tuolien asento voi
ilmaista monenlaisia asioita.

Keskustelkaa

Vaihtakaa tehtävänantoa niin, että kolme tuolia sortaa yhtä tuolia.
Tehkää tästäkin eri variaatioita.
Purkakaa tehtävä sanoittamalla nähtyä.
Mitä mielikuvia sinussa heräsi, kun asettelitte tuoleja näin?
Mitä ajatuksia ja tunteita se sinussa herätti?

16
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Tekstiin tutustuminen

• Lukekaa Luuk.10:25–37 kertomus laupiaasta samarialaisesta.
• Tarkastelkaa kertomuksen rakennetta. Huomatkaa, että siinä
on kehyskertomus, jonka sisässä on kertomus laupiaasta
samarialasesta.
• Listatkaa kertomuksen roolit
• Kootkaa yhdessä kertomuksen ymmärtämiseen tarvittavaa
tietoa, esim. kuka on lainopettaja, leeviläinen ja samarialainen.

Toiminta tuolien avulla

Kuvatkaa samalla tavalla kuin virittäytymistyöskentelyssä
tuoleilla valittujen roolihenkilöiden suhde toisiinsa
a) kertomuksen aikana ja
b) kertomuksen jälkeen.
Valitut roolit ovat
• lainopettaja
• eräs mies
• pappi
• samarialainen
Muistuta ryhmää, että myös tuolin asento on merkityksellinen.
Tässä tehtävässä ei ole oikeita vastauksia vaan erilaisia näkemyksiä
siitä, millaisia ovat tämän kertomuksen henkilöiden suhteet toisiinsa.
Mikäli ryhmä on suuri, voi tämän vaiheen tehdä ensin pienryhmissä
ja sitten yhdessä.

Keskustelkaa

Rukous
Hyvä Jumala, kaaduin pyörällä ja makasin
maassa. Ohitseni käveli nainen ja hän sanoi syyttävästi: Sinä ajoit liian lujaa.
Toinen henkilö käveli sananmukaisesti ohi.
Siellä minä makasin maassa, eikä kukaan
auttanut ylös tai kysynyt, sattuiko minua.
Toivoin, että sinä samarialainen olisit
tullut ja antanut hieman inhimillisyyttä.
Mutta et tullut.
Itse olisin vastaavassa tilanteessa toiminut
niin kuin se ohikävellyt.
Niin vaikea on kohdata toisen hätä.
Herra, kun seuraavan kerran näen maassa
kaatuneen ihmisen, auta minua kohtaamaan hänet, ja auttamaan häntä peloistani
huolimatta. Autathan? Ja poistat pelkoni?
Sillä sinähän se siinä olet autettavassa
lähimmäisessä, eikö niin?
Ota oma ahdistukseni ja itsekeskeisyyteni
ja tee minussa tilaa toisen hädälle.
Aamen
(Lähde: Ihmisenä arvokas -vihkonen/SPS 2010)

Keskustelkaa siitä, mitä näette, kun katsotte suhdekartaksi aseteltuja
tuoleja. Millainen on mielestänne kunkin henkilön suhde toisiinsa.
Lopuksi miettikää, mikä on Jeesuksen suhde näihin henkilöihin.
• Mihin Jeesuksen tuoli tulisi ja miten päin?

Pohtikaa yhdessä

• Keiden suhteeseen kertomus tuo suurimman muutoksen?
• Miksi?
• Mitä sanottavaa näillä kahdella roolilla voi olla toisilleen?
Valitkaa henkilöt eläytymään näiden kahden henkilön rooleihin ja
katsokaa, mitä he puhuisivat toisilleen, jos he voisivat kohdata.
Tai kirjoittakaa näiden roolihenkilöiden kirjeet toisilleen.

Jakaminen

• Mikä on kertomuksen sanoma, jos siinä samaistuu
a) ohikulkijoihin b) erääseen mieheen eli uhriin
c) samarialaiseen?
• Mihin rooliin Jeesus halusi mielestänne lainopettajan
samaistuvan? Perustelkaa näkemyksenne.
• Mitä opin / sain itselleni tästä kertomuksesta tänään?
17
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· Hartaus

Kiitos, että kävitte
minua katsomassa!
Teksti: SATU toukkari

Minä olen Christina Borowe Kandarin kylästä.
Synnyin vuonna 1963. Tapasin Laupias samarialainen
-koulutuksen tuloksena syntyneen ryhmän vuosi
sitten. Makasin tuolloin kotonani hyvin sairaana ja
he tulivat katsomaan minua. He sanoivat, että
halusivat ensimmäiseksi rukoilla kanssani. Minua
kosketti suuresti se, että he rukoilivat puolestani
Jumalan nimessä.
Laupiaat samarialaiset kysyivät vointiani. He rohkaisivat
minua menemään veritesteihin, jotta selviäisi, mistä sairauteni johtuu. Otin heidän neuvonsa tosissaan. Sain miehenikin
mukaan. Ensimmäisellä kerralla sairaalassa ei ollut paikalla
henkilöä, joka suoritti testauksia. Menimme jonkin ajan päästä uudelleen. Silloin testaus onnistui.
Verinäytteistä selvisi, että olimme molemmat, mieheni ja minä, hiv-positiivisia. Kotona mies oli vihoissaan. Hän ryhtyi heti
myymään taloa ja kaikkia tavaroitamme. Sitten hän jätti minut
yksin lasten kanssa. Hän lähti ja otti vielä kaiken maissin mukaansa.
Olen kiitollinen, että Laupias samarialainen -ryhmäläiset tulivat oikeaan aikaan katsomaan minua. Sanon tämän siksi, että
kaikki ikätoverini kylässä ovat kuolleet. Jos ryhmä olisi käynyt
kylässämme jo paljon aiemmin, niin nämä sisareni ja veljeni
olisivat vielä elossa.
Sanon avoimesti, että olen hiv-positiivinen. En salaa sitä. Minun kipuni on se, ettei minulla ole toivoa. En pääse tukemaan
toisia, koska minulla on kipuja ruumiissani. Jospa te voisitte
tukea Laupias samarialainen -ryhmää auttamaan muita.
Laupiaat samarialaiset tulivat luokseni oikeaan aikaan. He
auttoivat myös kasvimaalla. He kylvivät vihannesten siemeniä
maahan. Sain näiltä ystäviltä myös jauhoja, saippuaa ja jopa
suolaa. He tulivat tervehtimään minua kurjiin oloihini, vaikka
paikka, jossa asumme ei ole minun. Olen kuin orja toisten
nurkissa.
Se, mitä olen kertonut, on kaikki, miten Laupias samarialainen
-ryhmä on minua auttanut, ja tähän minä lopetan.
18
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”Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli
jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja
te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte
minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä
olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni.'
”Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle: 'Herra, milloin me
näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme
sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme, tai alasti
ja vaatetimme sinut? Milloin me näimme sinut sairaana tai
vankilassa ja kävimme sinun luonasi?' Kuningas vastaa heille: 'Totisesti: kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä
vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.'
( Matt. 25: 35–40 )

Rukous
Herra, armahda meitä, jotta
armahtaisimme toisia.
Kiitos avustasi oikeaan aikaan.
Rohkaise meitä olemaan käytössäsi omalla paikallamme,
omalla tavallamme.
Herra siunaa meitä kaikkia.
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Lomweille Raamattu on aivan erilainen kokemus kuin meille länsimaalaisille, hollantilainen Ilse Visser kertoo. Hän toimii käännöstarkastajana lomwenkielisen Uuden testamentin käännöshankkeessa.

Arki ottaa vastaan Sanan
Raamatun käyttö ja tulkinta malawilaisessa kontekstissa

– Lomwet eivät ole tottuneet lukemaan kirjoja ja monet eivät
edes osaa lukea. He eivät ole tottuneet pohtimaan, analysoimaan tekstejä ja keskustelemaan niistä.
Käännettyjen tekstien ymmärrettävyyden testaaminen
muodostui haasteeksi. Aluksi kylillä vain luettiin tekstejä, mutta keskustelua ei syntynyt. Testaajilta kului aikaa, ennen kuin
he oivalsivat, mikä oli lomwekansan tapa ilmaista, miten he
olivat ymmärtäneet kuulemansa kertomuksen.
– Heille piti antaa vain aikaa. Kun heille luettiin ääneen raa20
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matunkertomus, viidessä minuutissa he eläytyivät kertomukseen ja sen henkilöihin ja esittivät kertomuksen draamana.
Lomwet alkoivat sepittää runoja ja lauluja, joita he esittivät
tanssien. Lomwet sovelsivat tekstin omaan ja kylänsä elämään.
– Draama oli minulle jotain aivan uutta, koska en ollut lainkaan tottunut siihen. Se antoi tuoreen näkökulman teksteihin kaikkine ilmeineen, äänineen ja ilmaisuineen.
– Draama koskettaa minua todella. Meillä Hollannissa on

omasta perinteestä käsin ja tulkintaan sovelletaan oman perinteen
ilmaisutapoja. Puun
juurelle improvisoituu
afrikkalaisennäköinen
näytelmä, jossa ovat
vahvasti läsnä Raamatun teksti, kylän ihmiset,
perinne, elämä ja arki.
Tällä tavalla Raamatun
sanoma tuodaan sisään
heidän kulttuuriinsa.
Tämä on malawilaisten
tapa oppia.

totuttu istumaan ja keskustelemaan. Spontaanin draaman
välittömyyden ja aitouden takia alan nähdä aina uusia asioita
Raamatun tekstissä. Draama avaa tekstiin aivan uusia näkökulmia. Tämä auttaa minua myös ymmärtämään lomwekulttuuria paremmin. Tällaisesta Raamatun kokemisen tavasta
meillä länsimaisilla ihmisillä olisi paljon opittavaa.
Älyllinen vai elämyksellinen tulkinta
Meillä länsimaissa Raamatun tutkimuksella ja tulkinnassa on
pitkät akateemiset perinteet. Justin Ukpong näkee syvän
eron afrikkalaisten tavassa ymmärtää Raamattua verrattuna
länsimaalaisten tapaan. Länsimaisessa raamattutulkinnassa
pääpaino on tiedolla, jota saadaan soveltamalla Raamatun
tekstin tutkimukseen akateemisia menetelmiä. Tulkinnan
lopputuloksen tulee olla luonteeltaan universaali. Afrikkalainen tapa lukea ja ymmärtää Raamattua on aivan toisenlainen. Se on arkiseen olemassaoloon liittyvää ja käytännöllistä. Tekstiä luetaan afrikkalaisen kontekstista, afrikkalaisten
arjen elämänolosuhteista käsin. Afrikkalainen on kiinnostunut oman aikansa ja oman olemassaolonsa kysymyksistä,
eikä aseta tulkinnalle universaalin sovellettavuuden vaatimusta.
Raamattutuokiot
Malawin maaseudulla ei ole vielä sähköä, kylissä ei ole televisioita eikä radioita. Ihmisille ei juurikaan tule sanomalehtiä.
Suullinen perinne, tarinankerronta, kertomusten esittäminen näytelminä, laulu ja tanssi ovat edelleen keskeinen osa
eri heimojen kulttuuria. Raamatunkertomusta kuunnellaan

Usko tulee kuulemisesta
Koska malawilainen kulttuuri on kerrontakulttuuria, Raamattu ei siellä välttämättä ole parhaimmillaan kirjana. Raamatun
kertomukset ja sanoma on kuultava. Ei ole ihme, että ’Usko
tulee kuulemisesta’ -ohjelma kokoaa eri puolilla Afrikkaa tuhansittain ihmisiä kuuntelemaan radiosta tai juuri tätä varten
suunnitelluista soittimista (Proclaimer) Raamatun luentaa.
Virta saadaan laitteen aurinkopaneelista tai kammesta veivaamalla.
Kirkoissa kuuntelutuokio on papin tai vastuuhenkilöksi
sovitun maallikon ohjaama tilaisuus. Eräässä sokeiden kuunteluryhmässä kuuntelua seurasi hetken hiljainen pohdiskelu
ja tämän jälkeen ryhmä keskusteli keskenään kuulemastaan
ohjaajan johdolla. Raamattutuokio päättyi ohjaajan lyhyeen
puheeseen ja rukoukseen. Lisäksi kaksi ryhmään kuuluvaa
opettajaa oli valmistanut kaikille lämpimän aterian. Kyseiset
opettajat kertoivat lahjoittavansa jokaiselle myös palat saippuaa kotiinviemisiksi. Yhteisillä kokoontumisilla on vahvasti
myös diakoninen ulottuvuus. Hän, jolla on jotain jaettavaa,
jakaa sitä tarvitseville.
Lähde: Justin Ukpong, artikkeli Inculturation Hermeneutics:
An African Approach to Biblical Interpretation kirjassa The
Bible in a World Context: An Experiment in Contextual
Hermeneutics
Lisätietoja: Uusi testamentti äänitteenä on ladattavissa ilmaiseksi
osoitteesta http://www.faithcomesbyhearing.com/ noin 700 kielellä. Suomessa puhutaan yli sataa eri kieltä. Kerro maahanmuuttajille tästä mahdollisuudesta.
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· Raamattutyöskentely |

Raamattusunnuntain 7.4.2013 evankeliumiteksti

Kertomus Jeesuksen ilmestymisestä
oppilailleen lukittujen ovien takana
(Joh. 20:19-29) sopisi hyvin hiv-tartunnan saaneiden ja heidän kanssaan
olevien henkilöiden raamattutyöskentelyn tekstiksi. Samoin kuin oppilaat,
hiv-tartunnan saaneet ovat joutuneet
pelkäämään ja häpeämään. He ovat
tulleet leimatuiksi ja torjutuiksi. Raamattutyöskentely on kuitenkin parasta
rakentaa työskentelyyn osallistuvien
elämänkokemuksen ja tekstin välisen
vuorovaikutuksen varaan.

Lukittujen ovien takana
Ennen työskentelyä

1. Tutustu työskentelyvirikkeisiin ja mieti, mitä niistä ja miten aiot niitä soveltaa.
2. Varaa tarvittavat materiaalit työskentelyä varten.
Tähän on valittu joitakin ilmaisua helpottavia välineitä, joista jokainen voi valita itselleen
sopivimman. Työskentelytilassa voisi olla kyniä, paperia, värejä ja erivärisiä muovailuvahoja.
Saatat tarvita myös musiikkia.
Kertomuksessa Jeesuksen ilmestymisestä oppilailleen voidaan erottaa kolme kohtausta.
Jokaista kohtausta varten on laadittu yksi työskentelyvirike. Kaikkien kolmen työskentelyn
tekemiseen tarvitaan ainakin 3-4 tuntia. Työskentelyt kannattaa jaksottaa esimerkiksi eri
iltoihin tai käyttää niihin koko päivä ja sijoittaa selkeitä taukoja työskentelyrupeamien väliin.
22

ELossa !

Jeesus ilmestyy oppilailleen · Luetaan koko teksti Joh. 20:19-29 pari kertaa ääneen.
1. työskentely: Uusi kutsu

Johanneksen kuvaus Jeesuksen ilmestymisestä oppilailleen
on hyvin tiivis. Hän käyttää vain puolen jakeen verran tekstiä, kun hän kuvaa oppilaita ja heidän olotilaansa. Samana
päivänä, viikon ensimmäisenä, opetuslapset olivat illalla
koolla lukittujen ovien takana, sillä he pelkäsivät juutalaisia. Lukija kuitenkin ymmärtää, että jakeen puolikkaaseen tiivistyy hyvin paljon kaoottisia ajatuksia ja tunteita. Johannes
mainitsee vain pelon – he pelkäsivät juutalaisia.
Ensimmäiseen jakeen puolikkaaseen kannattaa käyttää
aikaa. Rohkaise työskentelyyn osallistujia löytämään ja kuvailemaan niitä tunteita ja ajatuksia mitä oppilaiden mielissä
risteilee ennen kuin Jeesus ilmestyy heille.
Kun ryhmä on saanut kertoa mitä kaikkea lukittujen ovien
takana oppilaiden mielessä ja oppilaiden kesken saattoi liikkua, pysähdytään seuraavaksi ryhmäläisten omaan elämään.
- Ota aikaa itsellesi ja anna palautua mieleesi muistoja tilanteista, joissa koit jotakin samaa kuin Jeesuksen oppilaat
kokivat lukittujen ovien takana – pelkoa, häpeää, syyllisyyttä
… tai jotakin muuta, josta ei ole vielä ryhmässä edes keskusteltu. Siirry hetkeksi mielessäsi noihin tapahtumiin ja anna
niiden tuntua, kuten silloin, kun ne alun perinkin tapahtuivat.
- Valitse materiaali, jonka avulla voisit ilmaista näitä asioita:
voit muovailla, maalata tai kertoa kirjoittamalla. Valitse sellainen tapa, joka tällä kertaa tuntuu sinusta hyvältä.
On hyvä, että jokainen kertoo omasta muistostaan sen verran, kuin on valmis kertomaan. Pakkoa ei saa olla. Jakamista
yleensä auttaa, jos saa ensin jakaa muistonsa jonkun toisen
kanssa ja vasta sitten jakaa jotakin ehkä lauseella tai parilla
koko ryhmän kesken. Tämä vahvistaa myös ryhmän yhteenkuuluvuutta.
Takaisin tekstiin
Tulkintaprosessia voidaan jatkaa monella tavalla. Malawilaiset haluaisivat varmasti eläytyä oppilaiden ja Jeesuksen
rooleihin ja esittää näytelmänä kertomuksen tapahtumat.
Lisäksi he sepittäisivät runoja ja lauluja. Jos näyttämön rakentaminen ja tapahtumien dramatisointi tuntuvat vaikealta,
kertomuksen maailmaan voi eläytyä oman mielen näyttämöllä meditaation tai mielikuvamatkan avulla.
Meditaatio ja mielikuvien käyttö
Pyydä ryhmäläisiä ottamaan työskentelytilassa mahdollisimman mukava paikka ja asento, jossa voi rentoutua. Silmien
sulkeminen helpottaa meditaatiota. Voit hyvin sijoittaa tähän
kohtaan myös lyhyen rentoutumisharjoituksen. Kun työskentelyyn osallistujat näyttävät valmiilta, jatka seuraavaan
tapaan:
- Anna äskeisessä työskentelyssä muistiin palanneiden
tapahtumien, ajatusten ja niihin liittyneiden tunteiden tulla

mukaan matkalle lukittujen ovien taa. Luo seuraavaksi
mielikuva huoneesta, jonne Jeesuksen oppilaat ovat kokoontuneet. Näe heidät, miltä he näyttävät. Kuinka he ovat
sijoittautuneet huoneeseen? Miltä tunnelma huoneessa
vaikuttaa? Ole itse yksi heistä.
- On viikon ensimmäisenä päivä, opetuslapset ovat illalla koolla
lukittujen ovien takana, sillä he pelkäävät juutalaisia. Yhtäkkiä
Jeesus seisoo heidän keskellään ja sanoo: "Rauha teille!" Tämän
sanottuaan hän näyttää heille kätensä ja kylkensä. Ilo valtaa
opetuslapset, kun he näkevät Herran. Jeesus sanoo uudelleen:
"Rauha teille! Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä
teidät." Sanottuaan tämän hän puhaltaa heitä kohti ja sanoo:
"Ottakaa Pyhä Henki. Jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne
ovat anteeksi annetut. Jolta te kiellätte anteeksiannon, hän ei saa
syntejään anteeksi.” (Huom. teksti täytyy lukea preesensissä.)
- Näe, miltä Jeesus ja oppilaat näyttävät nyt. Miltä huoneeseen ilmestynyt Jeesus näyttää? Tapahtuuko oppilaissa
jotain muutosta? Minkälainen tunnelma huoneessa on nyt?
Jeesus puhuu rauhasta, lähettämisestä, Pyhästä Hengestä,
anteeksiantamisesta ja anteeksiantamisen pidättämisestä.
Kuuntele mielessäsi huoneeseen ilmestyneen Herran puhetta.
- Ota aikaa ja kuuntele myös omaa oloasi. Nyt sinulla on
tilaisuus kertoa huoneeseen ilmestyneelle Herralle myös
omat asiasi. Tee se nyt. Kerro asiasi Herralle... Kuuntele, mitä
Herra vastaa sinulle.
- Teillä ei ole kiire mihinkään. Jos haluat sanoa Herralle vielä
jotakin, voit hyvin tehdä sen. Minkälaisen vastauksen sinä
saat tällä kertaa?
- Jeesus antoi oppilailleen lähetystehtävän, puhalsi heitä
kohti ja kehotti heitä ottamaan Pyhän Hengen. Herra haluaa
antaa myös sinulle jotakin. Katso, mitä hän antaa. Ota tämä
omaksesi omaan arkeesi.
- On aika jättää jäähyväiset. Miten te sen teette? Hyvästelkää toisenne niin kuin teistä tuntuu hyvältä.
- Palaa takaisin tähän tilaan. Tule tietoiseksi tilasta ja ryhmästä, jossa olet.
- Ota uudelleen esille muovailuvahat, värit tai kynä ja paperi,
johon kirjoitit. Katso, mihin jäit. Mitä haluaisit tehdä nyt
toisin, lisätä, poistaa tai korjata? Muovaile, väritä tai kirjoita
haluamasi muutos.

Keskustelkaa

Jakaminen

Jakakaa vielä kokemuksianne ja ajatuksianne parin kolmen
hengen alaryhmissä ja sitten yhdessä.
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2. työskentely: Kohtaaminen

Lähetys alkaa kotiovelta. Yhä suurempi joukko kirkon jäseniä
on vieraantumassa kirkosta. Lisäksi Suomeenkin on muuttanut ja jatkuvasti muuttaa ulkomaalaisia, joista tosin suurin osa
on kristittyjä, mutta heissä on paljon myös niitä, joille kristinusko on vieras. Lähetys koetaan luonnolliseksi jossakin kaukana vieraassa maassa, mutta lähipiirissä se saatetaan kokea
vieraana ja vaikeana.
Käykää keskustelu lähiympäristön ja lähipiirien tilanteesta
sekä haasteista.
- Kysymyksiä maahanmuuttajien kohtaamisesta: Keitä maahanmuuttajia tunnet tai olet tavannut? Ovatko tapaamasi
henkilöt olleet kristittyjä vai jonkun muun uskonnon kannattajia? Minkälaisia keskusteluja heidän kanssaan on syntynyt?
- Kysymyksiä kirkosta vieraantuneiden tai kirkosta eronneiden
kohtaamisesta: Onko tuttavapiirissänne niitä, jotka ovat syystä tai toisesta jättäneet kirkon? Miten he ovat perustelleet
eroamisensa?
- Onko mielestäsi helppoa vai vaikeata keskustella edellä
mainittuihin kahteen ryhmään kuuluvien henkilöiden kanssa?
Kumman ryhmän koet haastavammaksi?
Luetaan teksti pari kolme kertaa rauhallisesti ja keskittyneesti
Yksi kahdestatoista opetuslapsesta, Tuomas, josta käytettiin
myös nimeä Didymos, ei ollut muiden joukossa, kun Jeesus
tuli. Toiset opetuslapset kertoivat hänelle: "Me näimme Herran." Mutta Tuomas sanoi: "En usko. Jos en itse näe naulanjälkiä hänen käsissään ja pistä sormeani niihin ja jos en pistä
kättäni hänen kylkeensä, minä en usko."
Kohtaamisharjoitus · Maahanmuuttajat ja kristinuskosta
vieraantuneet
Levitä pöydälle lehdistä leikattuja erinäköisten henkilöiden
kuvia, jotka pukeutumisensa, ihonvärinsä tai jostain muusta
syystä ovat tunnistettavissa muualta Suomeen tulleiksi. Joukossa on hyvä olla myös suomalaisten näköisiä henkilöitä.
Pyydä jokaista ryhmän
jäsentä valitsemaan yksi
kuva. Kun kaikki ovat
valintansa tehneet, pyydä
jokaista antamaan kuvan
esittämälle henkilölle
nimi, ikä ja kuvailemaan
kulttuuritausta, josta hän tulee. Kaikki kolme asiaa kirjoitetaan
paperille.
Muodostetaan kaksi alaryhmää vaikka ’jako kahteen’ -periaatteella. Ykköset muodostavat oman ryhmänsä ja kakkoset
oman ryhmänsä.
1. Ykkösryhmässä kukin ottaa kuvan esittämän henkilön roolin. Jokainen esittelee vuorotellen itsensä kuvan mukaisessa
roolissa; mikä on hänen nimensä, minkä ikäinen hän on ja
mistä kulttuuritaustasta hän tulee. Esittelykierroksen jälkeen
ryhmä keskustelee rooleissa pysyen siitä, miten he kokevat
kirkon Suomessa.
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2. Kakkosryhmäläiset puolestaan pysyvät omana itsenään,
jättävät vielä kuvat toistaiseksi syrjään ja muodostavat ryhmän, jonka tehtävänä on miettiä, miten heidän tulisi kohdata
maahanmuuttajat ja kristinuskosta vieraantuvat henkilöt.
3. Ryhmät kohtaavat. Voitte esitellä itsenne ja kertoa jotakin
taustoistanne. Keskustelkaa omasta uskostanne.
Roolileikki toistetaan siten, että kakkoset ottavat vuorostaan
valitsemiensa kuvien mukaan luomansa roolit ja esittelevät
itsensä vuorotellen niissä. Samanaikaisesti ykköset miettivät,
miten kohdataan maahanmuuttajat ja kristinuskosta vieraantuneet. Tämän jälkeen kohtaaminen toistetaan.
Lopuksi roolileikin nostattamat kokemukset, ajatukset ja
tunteet jaetaan koko ryhmänä. Miltä minusta tuntui se, että
minut kohdattiin? Miten olin toivonut tulevani kohdatuksi?

3. työskentely: Usko ja epäily

Epäily ja kriittisyys kuuluvat terveeseen kristillisyyteen.
Ilman epäilyä ja kriittisyyttä olisimme helposti toisten johdateltavissa tai päinvastoin itsevarmoina menettäisimme kyvyn
kuunnella ja ymmärtää toisia. Johanneksen evankeliumi on
alun perin tarkoitettu huipentumaan epäilijän ja Jeesuksen väliseen kohtaamiseen (Joh. 20:26-29). Tämän jälkeen
tulevat vielä kirjan päätössanat. Luku 21 on liiteluku, joka on
tosin aina kuulunut evankeliumiin.
Viikon kuluttua Jeesuksen opetuslapset olivat taas koolla, ja
Tuomas oli toisten joukossa. Ovet olivat lukossa, mutta yhtäkkiä
Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi: "Rauha teille!" Sitten
hän sanoi Tuomaalle: "Ojenna sormesi: tässä ovat käteni. Ojenna
kätesi ja pistä se kylkeeni. Älä ole epäuskoinen, vaan usko!" Silloin
Tuomas sanoi: "Minun Herrani ja Jumalani!" Jeesus sanoi hänelle:
"Sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat,
vaikka eivät näe."

Mitkä asiat saavat sinut eniten epäilemään kristinuskoa?
Miten tulet epäilyn ja uskon kanssa toimeen? Miten jännite
vaikuttaa elämässäsi?
Valitse jokin pieni esine, joka symboloi epäilyksiäsi. Jos tilassa on alttari,
antakaa sen olla Jeesuksen ja ryhmän
kohtaamispaikka. Jos alttaria ei ole,
nosta tuoli ryhmän eteen ja anna sen
olla Kristuksen symboli. Jokainen voi
viedä epäilyjä esittävän esineen tuolille ikään kuin Kristuksen eikä vain itsesi omassa mielessäsi kannettavaksi.
Epäily kuuluu ihmisen osaan. Tähän ihmisen osaan Kristus on
sitoutunut.
Työskentelyn päätteeksi luetaan vielä koko teksti. Jokainen
voi vielä vastata kahteen kysymykseen.
1. Mitä tämä työskentely kertoi sinulle tekstistä?
2. Mitä teksti kertoi sinusta sinulle itsellesi?

· Kolehtiesittely | Suomen Pipliaseuran toisena vapaavalintaisena kolehtipyhänä 2013

Kolehtiesittely
Lyhyt versio

Tämän pyhän kolehti kannetaan Suomen Pipliaseuran kautta hivtyöhön Malawissa, Burundissa ja Norsunluurannikolla. Laupias samarialainen -asennekasvatusohjelman tavoitteena on hiv-tietoisuuden
lisääminen sekä tartuntojen ja syrjinnän väheneminen. Jokainen
ihminen on Jumalan luomana yksilönä arvokas. Jumala siunatkoon
lahjasi.

Pitkä versio

Tämän pyhän kolehti kannetaan Suomen Pipliaseuran kautta hivtyöhön Malawissa, Burundissa ja Norsunluurannikolla. Näissä maissa
pipliaseurat tekevät työtä yhdessä paikallisten kirkkojen kanssa Laupias samarialainen -asennekasvatusohjelmassa, jonka tavoitteena on
hiv-tietoisuuden lisääminen sekä tartuntojen ja syrjinnän väheneminen.
Laupias samarialainen -hankkeessa pyritään poistamaan ennakkoluuloja ja sitä kautta palauttamaan hivin kanssa elävien ihmisten
ihmisarvo yhteisöjensä jäseninä. Raamatun sanoma on, että jokainen ihminen on Jumalan luomana yhtä arvokas. Pipliaseurojen työn
tavoitteena on, että kirkot löytävät paikkansa hivin takia kärsivien
ihmisten auttamisessa ja tukemissa. Jumala siunatkoon lahjasi.
Kolehdin siunaaminen
Jumala, elämän ja kaiken me olemme saaneet sinulta lahjaksi.
Siunaa lahja, jonka olemme keränneet
ja anna sen koitua Suomen Pipliaseuran työn hyväksi.
Aamen.
Lisätietoja: http://www.piplia.fi/fi/seurakunnille/kolehtipyhat

Tulkaa mukaan Malawin raamattutyöhön!
• Tekemällä yhteistyösopimus (nimikkosopimus) Malawin raamattutyön tai Laupias samarialainen –hankkeen tukemisesta Malawissa
• Keräämällä vapaavalintaisena kolehtipyhänä kolehdin hiv-työlle
Lisätietoja: Varainhankinnan koordinaattori Satu Toukkari
satu.toukkari(at)piplia.fi | puh. 010 838 6534
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Köyhyydessään rikas maa Itä-Afrikassa

Malawi

Asukkaita 16 miljoonaa, 80 % väestöstä asuu maaseudulla
Pinta-ala 118 480 km2
Pääkaupunki Lilongwe
Odotettavissa oleva elinikä 52,3 vuotta
Hiv-positiivisia aikuisista 12 %
Lukutaito aikuisilla (>15 v) 74,8 %
Uskontojakauma kristittyjä 83 %, muslimeja 13 %
(v. 1998 väestönlaskenta)
Kansanryhmät suuri osa väestöstä on chewoja,
loput lomweja, njanjoja, n’goneja, tumbukoita ja
islaminuskoisia jaoja.
Virallinen kieli englanti ja chichewa, jota
57,2 % väestöstä puhuu äidinkielenään. Muut kielet
ovat nyanja 12,8 %, jao 10,1 %, tumbuka 9,5 %, sena
2,7 %, lomwe 2,4 % sekä tonga 1,7 %
Itsenäistynyt vuonna 1964
Valtiomuoto tasavalta
Presidentti Joyce Banda
Lähde: https://www.cia.gov/library/publications/the-worl factbook/geos/mi.html
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Millä tavalla sinä opit muistamaan, montako päivää on kussakin kuussa tai missä
järjestyksessä Pohjanmaan rannikon joet
virtaavat? Ehkä käytit avuksesi muistisääntöjä. Malawin kohdalla oiva muistisääntö on numero kolme:
Malawi on yksi pienimpiä maita päiväntasaajan alapuolella. Sen pinta-ala on noin
kolmasosa Suomen pinta-alasta. Rajanaapureita Malawilla on kolme: Sambia, Tansania ja Mosambik. Maa jaetaan Pohjois-,
Keski- ja eteläiseen Malawiin. Malawin
lipussa kolme väriä – musta, punainen ja
vihreä – kehystävät keskellä kohoavaa
aurinkoa. Maan kolme uskontoa ovat kristinusko, islam ja luonnonuskonnot. Vuosi
jaetaan Malawissa kolmeen kauteen, joista yksi on kuuma ja kostea, yksi keskilämpöinen ja kuiva, yksi kuuma ja kuiva.

M

alawi sijaitsee Afrikan kaakkoisessa osassa. Maan keskeinen sijainti on vaikuttanut monipuoliseen historiaan. Malawi ja lähiseudut olivat mahtavan Maravin bantuvaltion
hallinnassa 1400-luvun lopulta 1800-luvulle
asti. Maa itsenäistyi vuonna 1964 Britannian
hallinnosta. Malawin lähihistoria on Afrikan
kontekstissa suhteellisen rauhallinen, mikä on
mahdollistanut pysyvämmän infrastruktuurin
rakentamisen.

Malawin karttaa hallitsee lähes 500  km pitkä
Malawi-järvi, joka sijaitsee Itä-Afrikan hautavajoaman pohjalla. Luonto on monimuotoinen
ja eläimistö rikas ja erityisesti maan eteläinen
osa on hedelmällinen. Vuosien 2006 –2011
aikana Malawi onkin pystynyt merkittävästi
parantamaan maan sisäistä ruokaturvaa.
Malawia kutsutaan Afrikan lämpimäksi sydämeksi. Pääosa väestöstä asuu maaseudulla,
missä tarinankerrontataidot ja draamallinen
luovuus ovat säilyneet nykypäivään saakka
ihmisten ilmaisukeinoina. Seurakunnallinen
elämä ilmentää myös rikasta spiritualiteettia.
Musiikilla, lauluilla, runoilla ilmaistaan vahvasti
uskoa ja elämää.
Haasteita kuitenkin riittää edelleen. Ilmastonja ympäristön muutokset vaikuttavat myös
Malawissa. Sadekausien ennustettavuuden
katoaminen, elinvoimaisen ympäristön heikentyminen ja metsien häviäminen vaikuttavat erityisesti vesistöihin. Esimerkkinä voi
toimia Chilwa-järvi, joka on Malawin toiseksi
suurin järvi. Kymmenien tuhansien ihmisten
ansiotulot on sidottu järveen tavalla tai toisella. Järven rantaviiva on siirtynyt viime vuosina
15 km ja ihmiset, joiden elinkeino on riippuvainen järvestä, joutuvat kävelemään rantaan
useita tunteja. Kalaa järvestä saadaan yhä
vähemmän. Mikäli sateita ei tulevaisuudessa
saada, järvi saattaa kuivua kokonaan.
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Suomen Pipliaseura
Suomen vanhin kristillinen yhdistys Suomen Pipliaseura
syntyi levittämään Raamattua Suomessa. Seura perustettiin vuonna 1812 skotlantilaisen John Patersonin aloitteesta. Hän innosti niin luterilaisen arkkipiispan kuin Venäjän
keisarinkin.
Suomen Pipliaseura toimii ekumeenisella pohjalla. Se on
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon valtuuttama lähetysjärjestö. Suomen Pipliaseuran jäseninä on luterilaisia seurakuntia, Katolinen kirkko Suomessa, Suomen ortodoksinen
kirkko ja Suomen vapaakristillinen neuvosto. Lisäksi seuran
jäseninä on 15 alueellista pipliaseuraa.
Suomen Pipliaseuran tehtävänä on edistää Raamatun
levittämistä, kääntämistä ja käyttöä Suomessa ja kaikkialla
maailmassa.
Työn tavoitteena on Raamatun Sanan levittäminen
• kielellä, jota sydän ymmärtää
• hinnalla, johon ostajalla on varaa
• muodossa, joka vastaa vastaanottajan tarpeita
Suomen Pipliaseuran yhteistyöhankkeet
• Laupias samarialainen -hiv-ohjelma Afrikassa
• Lähi-idän raamattutyö
• Raamattu Suomen Suvulle -hanke
• Kiinan raamattutyö
• Hankkeet Etelä-Amerikan ja Meksikon alkuperäiskielille
• Intian raamattutyö
www.piplia.fi | www.raamattulahja.fi
www.facebook.com/pipliaseura
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