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BONJOUR!
Rakkaat lähetysystäväni, oikein paljon kesäisiä
terveisiä helteisestä Marseillesta!
Marseillessa ja Marhaban-keskuksella on ollut
kesälomien johdosta viime päivinä melko
hiljaista. Keskuksen talvikauden viikkotoiminnot ovat kesätauolla, mutta rauhallista on
myös siksi, että muslimien pyhä ramadankuukausi alkoi viime perjantaina. Kahtena
keskiviikkona ei ole esimerkiksi ilmoittautunut
ketään etukäteen mainostamallemme puisto- ja
uimarantaretkelle, mutta muutamien keskuksella
kävijöiden kanssa on ollut oikein hyviä
keskusteluja. Syy, miksi uimaranta ei ramadanin
aikana helteessä houkuttele, on siinä että päivän
aikana paastoa pitävä ei voi juoda vettä eikä
tietenkään uida, ettei vahingossa mene vettä
nenään tai suuhun. Viime keskiviikkoaamuna
puhuimmekin ramadanista vähän syvällisemmin,
ja yksi vakituisista keskuksella kävijöistä tiivisti
paastokuukauden sisällön sanoen, että ramadan
on ikään kuin uhrilahja (offrande) Jumalalle…
Noailles’n korttelissa kävellessä tavallisesta
poikkeavan, erityisen hartaan, tunnelman aistii
selvästi, vaikka päivällä onkin hiljaista. Ihmiset
lähtevät liikkeelle illalla myöhään sen jälkeen
kun ovat syöneet paaston katkaisevan aterian.
Katujen varsilla myydään makeita kakkuja ja
muita erityisherkkuja. Muslimien pitämät snackravintolat mainostavat myös erityisiä ramadanaterioita.

Kolmenkymmenen päivän ajan siis
muslimiystävämme paastoavat auringonnoususta
auringonlaskuun. He haluavat omistaa paastonsa
Jumalalle ja ajattelevat sen aikana myös
lähimmäisiään esimerkiksi antamalla runsaasti
almuja ja ruokkimalla köyhiä perheitä. Sosiologit
ovat selvittäneet, että myös Euroopan ns.
maallistuneet muslimit, jotka eivät muuten
harjoita uskontoaan, eli eivät rukoile viittä kertaa
päivässä, pitävät yleensä ramadan-paaston. Sen
lisäksi että paastonaika on jokaisen muslimin
omaa kilvoittelua, se on samalla myös
sosiaalinen tapahtuma. Paaston katkaisevalle
aterialle on tärkeää osallistua yhdessä perheen ja
suvun kanssa, lisäksi aterialla syötävien
ruokalajien täytyy olla juuri ne jotka on säädetty.
Esimerkiksi joillakin alueilla juodaan ensiksi
maitoa ja syödään taateleita ennen kuin siirrytään
chorba-keittoon ja muihin ruokalajeihin. Sain
käsiini pienen kirjasen, jossa on ramadankuukauden jokaiselle päivälle rukousaiheita eri
maissa asuvien muslimien puolesta. Esimerkiksi
tänään muistetaan Irakin sotien naisleskiä.
Tuntuu mukavalta kun voin liittyä heidän
paastoonsa rukoillen, että Jumala ilmoittaisi
itsensä Jeesuksessa Kristuksessa monen
muslimin elämässä tänä aikana, jolloin he
erityisesti etsivät Jumalaa ja kaipaavat Hänen
anteeksiantoaan.

Kuvassa Sainte Victoiren vuorelle 26.5.
suuntautuneelle perheretkelle osallistuneita lapsia
työtoverimme Mélanien ympärillä

Kiitetään Samiran ja hänen vanhimman
tyttärensä Kladjan alkukesästä taas muutamalla
kuukaudella pidentyneestä oleskeluluvasta, joka
mahdollistaa nyt myös työnteon! On hyvin
todennäköistä, että seuraavalla kerralla, jos Herra
suo, he voisivat saada vuoden oleskeluluvan.
Rukoillaan sen toteutumisen puolesta, itse he
eivät vielä jaksa oikein uskoa siihen ihmeeseen.

piiriä vetänyt lähetti palasi kotimaahansa. Itse
asiassa kyseisen piirin on aloittanut 90-luvun
lopulla Suomen lähetysseuran silloinen
työntekijä Seija Kuronen nyk. Frears.
Marhaban-keskuksen tunnettuusprojekti
seurakuntavierailuineen jatkuu syksyllä, ja
minulla on jo tiedossa muutama
jumalanpalveluskin: 2.9. messu Marseillen
Anglikaanikirkossa; 9.9. messu Nizzan
Luterilaisessa kirkossa ja 23.9. Plan de Cuques’n
Reformoidussa evankelisessa kirkossa vietetään
Marhaban-päivää jumalanpalveluksen, lounaan
ja Marhabanin toiminnan esittelyn merkeissä.
Sitä ennen olen elokuussa kaksi viikkoa lomalla
Suomessa, joten jos satut olemaan Rauman
suunnalla tiistaina 14.8. klo 15, niin tervetuloa
Kuninkaankadun Kontion kahvilaan tapaamaan.
Toivottelen sinulle, hyvä kirjeeni lukija ja työni
tukija, oikein siunattua kesän jatkoa.

Kuvassa Samira ja Kladja 26.5. Sainte Victoiren
vuoren juurella sijaitsevalla Bimontin padolla, jonne
patikoimme iltapäivän helteessä.

Muina rukousaiheina haluaisin jättää keskuksen
turvallisuuden, erityisesti ulko-oven suojana
olevan metalliverkon hankalan lukon, jota minun
on ollut vaikea avata ja sulkea. Muistetaan itse
kunkin kesälomia sekä taas syksyllä alkavia
keskuksen toimintoja. Pyydämme yhdessä, että
löytäisimme vielä muutaman uuden
vapaaehtoisen niiden eri järjestöjen
lähetystyöntekijöiden tilalle, jotka ovat tänä
kesänä muuttaneet pois Marseillesta, ja jotka
ovat jättäneet suuren aukon työntekijäjoukkoomme.
Iloitsen suuresti Marseillen uusista avautuvista
mahdollisuuksista, sillä aloitan syyskuussa
viikoittaisen raamattu- ja keskustelupiirin
pitämisen protestanttisessa Jane Pannier’n
naisten asuntolassa. Tämä piiri on kokoontunut
siellä jo vuosia eri lähetysjärjestöjen
työntekijöiden johdolla, ja nyt minua yllättäen
pyydettiin jatkamaan sitä, kun viime vuosina
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