1.dia

2. dia

Lähi-idän maiden kristityt kuuluvat useisiin ns. vanhoihin traditionaalisiin kirkkokuntiin, jotka ovat
peräisin jo ensimmäisiltä vuosisadoilta. Tästä hyvänä esimerkkinä on yhä toiminnassa oleva
syyrialais-ortodoksinen seurakunta kirkkoineen Madaban kaupungissa Jordaniassa. Kirkossa
kokoonnuttiin viettämään jumalanpalveluksia jo 500-luvulla jKr. Kirkon lattiaa koristava
mosaiikkikartta on maailman vanhin kartta Raamatun maista.
Lähi-idän nuoremmat protestanttiset kirkot ovat syntyneet lähetystyön tuloksena.

3. dia

4. dia

Lähi-idän alueen pipliaseurat palvelevat kaikkia alueellaan toimivia kirkkoja ja toimittavat niille
Raamattuja ja muuta raamattumateriaalia siinä muodossa, joka palvelee parhaiten kirkkojen omaa
työtä.

5.dia

6. dia

Lähi-idässä Raamattu on tärkeä kirja kristittyjen identiteetin tukena. Pipliaseurojen raamattutyö
yhdistää kirkkoja hyvin erilaisista Raamatun tulkintaperiaatteista huolimatta. Esimerkiksi
Pipliaseuran järjestämissä raamattumateriaalia esittelevissä kokouksissa eri kirkkojen työntekijät
kohtaavat saman pöydän ympärillä, vaikka muutoin heillä ei olisi kovinkaan paljon yhteistyötä.

7. dia

1) Israelissa toimii poliittisista ja käytännöllisistä syistä kolme pipliaseuraa:
- Israelin Pipliaseura (juutalaistyö)
- Israelin arabityön Pipliaseura
- Palestiinan Pipliaseura (Itä-Jerusalem, Gaza ja Länsiranta)
2) Libanonin Pipliaseura vastaa raamattujakeluista myös Syyriassa ja Irakin Erbilissä tehtävästä
työstä sekä koordinoi koko Lähi-idän alueen raamattutyön yhteisiä hankkeita. Näitä ovat
esimerkiksi raamattujulkaisujen painaminen ja varastointi.
3) Egyptin Pipliaseuran keskeisenä yhteistyökumppanina on koptikirkko. Esimerkiksi mittavalle
pyhäkoulutyölle toimitetaan Uusia testamentteja ja aikuisten lukutaitoryhmille lukutaitomateriaalia.
4) Jordanian Pipliaseura
5) Persianlahden Pipliaseura (Kuwait, Bahrain, Yhdistyneet arabiemiraatit ja Oman)

8.dia

Jordania on ollut Lähi-idän rauhallisimpia valtioita. Kuitenkin maan vakautta on alkanut horjuttaa
suuri pakolaisvirta Syyriasta ja Irakista. Kaikkiaan lähes puolet väestöstä on pakolaistaustaisia.
Perustoimeentulon järjestäminen kaikille pakolaisille ja köyhyysrajan alapuolella eläville
jordanialaisille on ajautunut kriisiin. Työttömyys on kasvussa, samoin yleisen ilmapiirin kiristyminen
ja epävarmuus tulevaisuudesta.

9.dia

Väkiluku: 8,1 milj., josta 2 milj. palestiinalaista, 1,4 milj. Syyrian pakolaista, 0,5 milj. Irakin
pakolaista. Irakilaisista noin 10 000 on kristittyjä Mosulin alueelta.
Kielet: arabia (virall.), englanti
Valtiomuoto: Kuningaskunta, Abdallah II
Uskontojakauma: 97 % sunnimuslimeja, 3 % kristittyjä (katolisia, ortodokseja ja protestantteja,
joista luterilaisia noin 10 000 henkeä).
- Hallinto: kuningaskunta, Abdallah II
- Muuta: köyhyysrajan alapuolella 14,2 %, työttömyysaste 30 % (epävirall.lukema)
Maa-alueesta 75 % on aavikkoa

10. dia

Jordanian Pipliaseura on sillanrakentaja niin eri kirkkokuntien kuin uskontojenkin välillä.

11. dia

Pipliaseura toimittaa kirkoille raamattumateriaalit, tukee erityisesti lapsi-, nuoriso- ja perhetyötä.
Pipliaseuran yhteistyökumppaneina ovat kaikki kirkkokunnat, myös Jordanian luterilainen kirkko.
Sodat Jordaniaa ympäröivissä maissa ovat aiheuttaneet maahan suuria pakolaisvirtoja.
Humanitääristen toimijoiden ohella, kirkot ja niiden kumppanina Jordanian Pipliaseura osallistuvat
pakolaistyöhön.
Pipliaseura tekee työtä myös sen hyväksi, että raamatulliset arvot voisivat vaikuttaa yhteiskunnassa.
Seura pyrkii rakentamaan siltoja uskontojen välille ja lisäämään keskinäistä ymmärtämystä ja
kunnioittamista.

12. dia

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.

13. dia

Kristityt lapset ja nuoret tarvitsevat tukea säilyttääkseen kristillisen identiteettinsä. Jordanian
Pipliaseura auttaa kirkkoja järjestämään lapsille säännöllistä toimintaa.
Lastentapahtumien järjestelystä vastaa yhden työntekijän ohella iso nuorten aikuisten
vapaaehtoisjoukko. Tapahtumat ovat avoimia kaikille kirkoille alueella. Isäntäseurakunnasta
tapahtumassa on mukana pappi ja seurakunnan omia vapaaehtoisia, kuten lasten vanhempia ja
partiolaisia.
Kullakin paikkakunnalla lastentapahtuma järjestetään 4–6 kertaa ja sitten siirrytään seuraavalle
paikkakunnalle. Tapahtumista on tullut varsin suosittuja. Paikalla on yleensä
70–200 lasta.
Ohjelma sisältää raamatunkertomuksiin tutustumista leikkien, näytelmien ja laulujen avulla. Lapset
saavat purkaa energiaansa myös kilpaillen ja urheillen. Jokainen lapsi saa omakseen Lastenraamatun
tai muun vastaavan raamattukirjan.
Lastentapahtumia on järjestetty myös syyrialaisille pakolaislapsille.

14. dia

Jordanialaisista 70 prosenttia on alle 35-vuotiaita, joten myös kirkkojen jäseninä on paljon nuoria.
Nuorten ohjelma rohkaisee nuoria lukemaan Raamattua ja elämään kristittyinä. Pipliaseuralla on
ohjelma myös kristityille nuorille perheille. Sen tavoitteena on auttaa vanhempia antamaan
kristillistä opetusta lapsille ja vahvistaa Raamatun arvopohjaa koko perheen elämässä.
Uskon vuoksi nuoriin kohdistuu paineita yhteiskunnan ja koulun taholta. Vaikka nuoren perhe olisi
kristitty, vanhemmat eivät välttämättä ole itsekään aktiivisia seurakunnassaan eivätkä näin ollen
pysty tukemaan nuoren kasvua kristittynä. Mikäli nuoren oma kristillinen tietämys on ohutta, hänen
ajatusmaailmansa ja uskonnollinen vakaumuksensa suuntautuu helposti toisaalle.
Jordanian kirkkojen perinteessä raamattuopetus nuorille tai kannustus itsenäiseen Raamatun
lukemiseen, ei ole yleistä. Siksi Pipliaseura varustaa kirkkojen työntekijöitä nuorisotyöhön.
Nuorten toimintaan kuuluvat esimerkiksi leirit, raamatturyhmät, opetus- ja musiikki-illat.

15. dia

Pipliaseura tekee työtä sen hyväksi, että raamatulliset arvot voisivat vaikuttaa jordanialaisessa
yhteiskunnassa. Työ ei ole helppoa, koska kristityt ovat vähemmistönä.
Pipliaseura pyrkii kuitenkin rakentamaan siltoja uskontojen välille ja lisäämään keskinäistä
ymmärtämystä ja kunnioittamista.
Jordanian Pipliaseuralla on hyvät suhteet viranomaisiin ja maan hallintoon päin, samoin moniin
yhteiskunnallisiin järjestöihin. Seura on avoin erilaisille yhteistyömahdollisuuksille. Esimerkki hyvästä
yhteistyöstä on perhetyö muslimijärjestön kanssa. Siinä kristityt ja muslimipariskunnat yhdessä
miettivät perhe-elämän haasteita ja ratkaisuja. Miten voida paremmin parisuhteessa, miten elää
hyvää perhe-elämää. Monet asiat ovat yhteisiä uskonnosta riippumatta.

16. dia

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. Vierastyöläisten osuus on yhteensä noin
14 miljoonaa ihmistä.

17. dia

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. Turisti
voi halutessaan majoittua myös 7 tähden hotelliin, jossa huonehinta on keskimäärin 20 000 euroa
yöltä.
Rikkauden taustalla avautuu täysin toisenlainen maailma. Esimerkiksi pistävässä helteessä 12-tuntisia
työpäiviä tekevät rakennusmiehet ansaitsevat keskimäärin 130 euroa kuukaudessa. Julkisten
rakennusten aasialaiset siivoojat pääsevät lomalle ja tapaamaan perheitään vain joka toinen vuosi.

18. dia

Persianlahden 14 miljoonasta vierastyöläisestä arviolta 3–5 miljoonaa on kristittyjä. He lukeutuvat
eri kirkkoihin ja kristillisiin yhteisöihin.
Kotiin on saattanut jäädä pieniäkin lapsia puolison tai sukulaisen hoidettavaksi. Yksinäisyys ja huoli
kotiin jääneistä painaa mieltä uudessa maassa, jossa elämä on ennen kaikkea työtä. Kirkosta tai
omasta uskonyhteisöstä tulee useille uusi koti, joka korvaa väliaikaisesti – useimmille vuodesta
toiseen tai jopa vuosikymmenestä toiseen – oman suvun ja perheen.

19. dia

Omakielinen jumalanpalvelus kannattelee. Yhteys toisiin, mahdollisuus jakaa iloja ja huolia
yhteisessä rukouksessa antaa voimia. Vierastyöläisen elämässä kirkolle ja omalle uskonyhteisölle on
todellinen tarve. Omasta uskonyhteisöstä tulee ’elossa selviämisen yhteisö’, jonka jäsenyys
kannattelee koko elämää.
Uskonnollisten yhteisöjen toiminta edellyttää liittymistä jonkun virallisesti rekisteröidyn kirkon
suojiin. Esimerkiksi anglikaanisen kirkon tiloissa kokoontuu kymmeniä eri seurakuntia ja yhteisöjä.
Kirkolla on lisäksi valvontavastuu yhteiskuntaan päin siitä, mitä sen piirissä tapahtuu.

20. dia

Autiomaan laidalla yhdessä ryppäässä seisoo toistakymmentä kirkkoa vieri vieressä samassa
korttelissa. Armenialainen kirkko, syyrialais-ortodoksinen kirkko, katolinen kirkko ja
protestanttinen kirkko sijaitsevat sulassa sovussa rinnakkain.
Kirkkojen keskittymä antaa turvan eri kirkkokunnille, mutta myös mahdollistaa viranomaisille
kirkkojen toiminnan helpomman valvonnan.
Persianlahden Pipliaseuralla on kirkkojen keskellä palvelukeskus, josta kuka tahansa voi hankkia
erikielisiä Raamattuja, äänitteitä ja muuta lukemista. Materiaalia on myynnissä 60 eri kielellä. Myös
joidenkin kristillisten sairaaloiden yhteydessä on raamattumyymälä. Pipliaseuran Raamattukeskukset
sijaitsevat Kuwaitissa, Bahrainissa, Yhdistyneissä arabiemiraateissa ja Omanissa.
Vierastyöläisen on helppo ostaa kristillistä lukemista tai äänitteitä Raamattukaupasta tai
seurakunnan pastorin välityksellä. Sen sijaan kantaväestöön kuuluville islaminuskoisille Raamattua ei
saa jakaa.

21. dia

Vierastyöläisistä vain osa on kunnolla luku- ja kirjoitustaitoisia. Lukemisvaikeudet täytyy huomioida
myös kirkon toiminnassa. Jos saarna tai opetus on liian käsitteellinen, sitä voi verrata lahjaan, jota
lukutaidoton kuulija ei osaa avata. Tarinoiden kerrontaan, kuuntelemiseen ja keskustelemiseen
tottuneille ihmisille sanoma on esitettävä heille tutulla tavalla.
Opetus- tai saarnatilannetta on pidettävä pikemminkin raamattutyöskentelynä kuin vain tarinan
kerrontana. Jokainen ohjaaja joutuu valmistautumaan huolella tehtäväänsä.
Kuvassa nepalilaisten vierastyöläisten seurakunnassa tutustutaan ja eläydytään draaman avulla
Israelin kansan vaiheisiin erämaassa. Illan vetäjä luki tekstin, selitti taustoja ja sitten pienryhmissä
ihmiset kertoivat omin sanoin raamatunkertomuksen toisilleen. Sen jälkeen he eläytyivät
israelilaisten elämään ja lopuksi pohdiskelivat, mitä liittymäkohtia raamatunkertomuksella oli heidän
elämäänsä.

22. dia

1 Laulunjohtajalle. Daavidin psalmi. Herra, sinä olet minut tutkinut, sinä tunnet minut.
2 Missä olenkin, minne menenkin, sen sinä tiedät, jo kaukaa sinä näet aikeeni.
3 Kuljen tai lepään, kaiken olet mitannut, perin pohjin sinä tunnet minun tekemiseni.
4 Kielelläni ei ole yhtäkään sanaa, jota sinä, Herra, et tuntisi.
5 Sinä suojaat minua edestä ja takaa, sinä lasket kätesi minun päälleni.
6 Sinä tiedät kaiken. Se on ihmeellistä, siihen ei ymmärrykseni yllä.
7 Minne voisin mennä sinun henkesi ulottuvilta, minne voisin paeta sinun edestäsi?
8 Vaikka nousisin taivaaseen, sinä olet siellä, vaikka tekisin vuoteeni tuonelaan, sielläkin sinä olet.
9 Vaikka nousisin lentoon aamuruskon siivin tai muuttaisin merten taa,
10 sielläkin sinä minua ohjaat, talutat väkevällä kädelläsi.
11 Vaikka sanoisin: "Nyt olen pimeyden kätköissä, yö peittää päivän valon",
12 sinulle ei pimeys ole pimeää, vaan yö on sinulle kuin päivänpaiste, pimeys kuin kirkas valo.
13 Sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini kohdussa olet minut punonut.
14 Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen.
15 Minä olen saanut hahmoni näkymättömissä, muotoni kuin syvällä maan alla, mutta sinulta ei
pieninkään luuni ole salassa.
16 Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani, sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt
päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut.

17 Kuinka ylivertaisia ovatkaan sinun suunnitelmasi, Jumala, kuinka valtava onkaan niiden määrä!
18 Jos yritän niitä laskea, niitä on enemmän kuin on hiekanjyviä. Minä lopetan, mutta tiedän: sinä
olet kanssani.
23. dia

24. dia

