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Marhabanin joulujuhlatunnelmaa. Kuva: Mélanie Landes-Castagno
BONJOUR!
Tervehdys Marseillesta ja suuret kiitokset vielä kaikesta muistamisesta joulun aikaan ja vuoden
vaihteessa! Yllä oleva valokuva tuokoon vielä kauniin muiston joulujuhlamme iloisesta
tunnelmasta keskelle kevätauringon paistetta. Täällä tosiaan kukkii jo mimoosa sekä manteliettä kirsikkapuut. Marhabanin joulujuhlista muodostui ikimuistettava tapahtuma, sillä ylitimme
kaikki aikaisemmat ennätykset väkimäärän suhteen. Ainakin sata ihmistä pakkautui pieneen
toimitilaamme (ja osa joutui valitettavasti odottamaan vuoroaan kadulla) juhlistamaan joulua
ja kuulemaan joulun kristillistä sanomaa. Juhlan jälkeen totesimme jälleen kerran, että
viehättävä toimitilamme on aivan liian pieni, kunpa voisimme siirtää vähän sen seiniä.
Marhaban on ”menestyksensä uhri”, keskukselle halukkaita tulijoita olisi enemmän kuin
toimitilaan mahtuu kerralla. Tämä on totta varsinkin kielikoulussa, jonka maine on laajalti
kiirinyt kaupungissa.
Kristittyjen ykseyden rukousviikko
Tammikuun 18.-25. päivä vietettiin tuttuun tapaan kristittyjen ykseyden rukousviikkoa. Tänä
vuonna Marhabanin väki osallistui runsaslukuisena ekumeenisen solidaarisuuskomitean
järjestämään tilaisuuteen, jossa rukoiltiin erityisesti pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden
puolesta. Syyrialaisen pakolaisperheen isä, Ammar, kertoi perheensä koskettavan tarinan siitä,
miten he olivat tulleet Ranskaan ja päässeet pakoon sodan kauhuja. Ensimmäinen asia, jonka
he aina kiitollisina tuovat esille, on se että Marseillessa on rauhallista eikä sodan ääniä kuulu.
He saapuivat Marseilleen elokuussa Ranskan protestanttien (Entraide protestante)
avustuksella ja heille myönnettiin tammikuussa ripeästi sujuneen prosessin jälkeen kymmenen
vuoden oleskelulupa. Vielä on kuitenkin matkaa siihen, että he pääsevät muuttamaan pois

vastaanottokeskuksesta ja voisivat asettua pysyvään kotiin. Vielä kun löytyisi työpaikka ja
nelihenkisen perheen kaikki muutkin asiat järjestyisivät, niin todellinen kotoutuminen voisi
alkaa. Marhaban on mukana protestanttisen avustusjärjestön verkostossa, joka on sitoutunut
vastaanottamaan Syyriasta ja Irakista tulevia pakolaisia. Marhaban tarjoaa heille ensisijaisesti
ranskan kielen opetusta mutta myös hengellistä ja aineellista tukea.
Yhteiskunnallisia kuulumisia
Kansalliskokouksessa äänestettiin eilen perustuslain muutoksesta. Useita päiviä kestäneiden
kiivaiden keskustelujen jälkeen enemmistö kansanedustajista hyväksyi sen että perustuslakiin
lisätään kansalaisuuden menettämisestä ja kansallisesta hätätilasta ehdotetut muutokset.
Seuraavaksi asia siirtyy Senaatin käsittelyyn. Jotta perustuslain muutosehdotukset menisivät
läpi, kansanedustajien ja senaattoreiden täytyy äänestää kongressissa lopullisesta tekstistä 3/5
äänten enemmistöllä. Marraskuisen mustan perjantain jälkeen julistettu kolmen kuukauden
mittainen hätätila päättyy nimittäin helmikuun lopussa, ja sen pidentäminen sekä varsinkin
terrori-iskuihin osallistuneiden mahdollinen kansalaisuuden pois ottaminen ovat puhuttaneet
ranskalaisia viime viikkoina. Perustuslain muutos laajentaisi kansalaisuuden menettämisen
myös niihin kaksoiskansalaisiin, jotka ovat syntyneet Ranskassa ja syyllistyneet kansakunnan
elämään kohdistuvaan vakavaan tekoon, kuten terrori-iskun suunnitteluun tai toteuttamiseen.
Tasavallan Presidentti ilmoitti myös torstaina, että osa Vallsin hallituksen ministereistä vaihtuu.
Neljä uutta ministeriä ja kuusi valtiosihteeriä aloitti heti työnsä, jotta kansalaisten
suojelemiseen, työllisyyteen ja ympäristökysymyksiin löytyisi uusia, toimivia ratkaisuja ennen
vuoden 2017 presidentinvaaleja.
Uskontojen vastaisten tekojen nousu huolestuttaa Ranskassa
Marseillen 9. kaupunginosan Juutalaisen koulun opettajaan 11.1. kohdistuneen hyökkäyksen
jälkeen Marseillen toivon komitea (Marseille Espérance) antoi julkilausuman, jossa tuomittiin
nuoren radikalisoituneen lukiolaispojan käsittämätön teko sekä osoitettiin myötätuntoa
hyökkäyksessä loukkaantuneelle opettajalle ja hänen läheisilleen sekä kaupungin koko
juutalaisyhteisölle. Julkilausumassa todettiin, että ”Marseille Espérance on vahva symboli
yhteisöjen välisestä dialogista ja ystävyydestä mutta myös siitä toivosta, että on mahdollista
rakentaa yhdessä kaupunkia, joka todistaa olevansa edelleen veljellinen ja elävä...
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Muistutamme jatkuvasti, että mikään yhteiskunta ei voi elää ja kukoistaa ilman yhteisten
inhimillisten arvojen jakamista. Nämä arvot ovat universaaleja. Niitä ei ainoastaan peritä vaan
niitä rakennetaan joka päivä”.
Vuonna 2015 kristittyihin ja muslimeihin kohdistuneita hyökkäyksiä tehtiin Ranskassa aiempaa
huomattavasti enemmän. Kristittyjen vastaisia tekoja, kuten hautausmaiden ja kirkkojen
häpäisemisiä, kirjattiin 810, edelliseen vuoteen verrattuna nousua oli 20 %. Mutta varsinkin
muslimienvastaiset teot tai uhkaukset (429) olivat lähes kolminkertaistuneet tammikuun ja
marraskuun terrori-iskujen jälkeen. Ranskan väestöstä alle 1 % on juutalaisia, silti heihin
kohdistuneita antisemitistisiä tekoja kirjattiin myös 806. Luku oli 5% pienempi kuin edellisenä
vuonna.
Matkalla Senegalissa
Tammikuun viimeisellä viikolla minulla oli mahdollisuus osallistua Suomen Lähetysseuran
työntekijäpäiville Senegalissa sekä tutustua ensimmäistä kertaa tuohon kauniiseen ja
vieraanvaraiseen maahan.

Tapasin lähettitovereideni lisäksi Senegalin luterilaisen kirkon työntekijöitä ja seurakuntalaisia.
Sain vierailla mm. kristittyjen naisten perustamassa keskuksessa (Centre de promotion
feminine, kuvassa), jossa oli käynnissä ihan kuin Marhabanin toiminta. Naiset opiskelivat
ompelua ja ruuanlaittoa. Köyhissä oloissa minuun teki suuren vaikutuksen kristittyjen naisten
halu auttaa kanssasisariaan, olivatpa nämä kristittyjä tai muslimeja, tarjoamalla
mahdollisuuden oppia ammatti ja siten tuoda elantoa ja hyvinvointia perheelleen.
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31.1. Dakarin edustalla olevalla
surullisen kuuluisalla Goréen saarella - orjakaupan muistomerkki, josta 300 vuoden ajan
laivattiin orjia Eurooppaan ja Amerikkaan, ja joka on kuulunut vuodesta 1978 lähtien
UNESCO:n maailmanperintökohteisiin. Paikan synkästä historiasta huolimatta lähetän sinulle
kuvan myötä ilon ja toivon täyttämiä ajatuksia. Siunattua paastonaikaa sekä matkaa kohti
kevättä ja pääsiäisen ylösnousemusriemua!
Matkalta palattuani Laskiaissunnuntain teksti puhutteli minua ihan erityisellä tavalla.
”Toisenlaista paastoa minä odotan: että vapautat syyttömät kahleista, irrotat ikeen hihnat, ja
vapautat sorretut, että murskaat kaikki ikeet, murrat leipää nälkäiselle, avaat kotisi
kodittomalle, vaatetat alastoman, kun hänet näet, etkä karttele apua tarvitsevaa veljeäsi.”
Jesaja 58:6-7
Rukousterveisin,
Riitta
Nyt tarvitaan sankareita – Ryhdy kummiksi!
www.suomenlahetysseura.fi/kummit
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