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Se mig. Mellanöstern fjärran och mitt ibland oss
I Jordanien, nära gränsen till Syrien, bor en familj på sex 
personer, som flydde bombningarna i hemstaden. – Det 
viktigaste för oss är att våra barn nu är trygga. Vi vill inte 
att de skall lida längre. De har med egna ögon sett hur 
människor dödas. Jag saknar allt i vårt hemland Syrien. 
Även om vårt hus skulle vara förstört vill jag återvända 
hem någon dag, säger mamma Fatima.

1,4 miljoner flyktingar från Syrien och en halv miljon Irakiska 
flyktingar har flytt till Jordanien. Till Finland väntas i år 
komma mer än 30 000 flyktingar.

Det är lätt hänt att de stora flyktingtalen får en att glömma 
att bakom varje siffra finns det en människa.
• ett barn som vill leka och som behöver ett hem
• en ungdom som vill gå i skolan och som drömmer 

om ett yrke
• en mamma eller pappa som vill jobba och fostra sina 

barn till goda medborgare

Bakom siffrorna är framför allt människor som är rädda för 
krig och vill ha fred.

Med vårt årstemamaterial vill vi dela människors egna 
berättelser, som vi fått höra i Mellanöstern. Materialet ger 
röst och ansikten åt de irakier och syrier som flytt till Jorda-
nien, såväl som åt de flyktingar som kommit hit till Finland. 

Vid Persiska viken bor miljontals gästarbetare från länder 
i Afrika och Asien. Även de har varit tvungna att lämna 
sina hemland för att försörja sina familjer. En del av dem 
är kristna och för dem får församlingen vara ett substitut 
för familjen. 

Bibelsällskapen verkar i hela Mellanösternregionen. Det 
här materialet öppnar ett fönster, speciellt mot Jordanien 
och länderna vid Persiska viken. Se mig! Mellanöstern 
fjärran och mitt ibland oss-materialet vill öka förståelsen 
för olikheter vi möter. För att stöda den finns det förslag 
till övningar i samband med varje berättelse. Från den 
finskspråkiga guiden har vi valt sex artiklar till den här 
svenska versionen.

"Medan de gick där och samtalade och diskuterade kom 
Jesus själv och slog följe med dem" (Luk 24:15) Med Jesus 
som följeslagare öppnar sig också vägen till att dela mäns-
klighet med dem som flyttat till vårt land av olika orsaker.

Tillsammans lär vi oss, arbetsgruppen:
Satu Toukkari, Bibelsällskapet
Katri Saarela, Bibelsällskapet
Martti Asikainen, Bibelsällskapet
Tiina Haapsalo, Lastenkeskus
Grafisk design : Anu Tuomainen, Bibelsällskapet
Bilder: arbetsgruppen
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Från kristen närvaro till aktiv 
påverkan 

Deltar i flyktingarbetet
Jordanien har genom århundraden varit en tillflyktsort för 
flyktingar från Palestina, Irak, Libanon, Syrien och Armeni-
en. – Som bibelsällskap kan vi inte blunda för flyktingarnas 
grundbehov. När de kommer till vårt land har de inte nödvän-
digtvis någonting alls, inte filtar, inte madrasser, inte mat till 
sina barn. Vi måste räcka ut vår hjälpande hand till vår nästa 
i nöd, konstaterar Munther.

Bibelsällskapet ger flyktinghjälp tillsammans med olika kyr-
kor. Bibelsällskapet levererar förnödenheter såsom filtar, 
värmeelement, fläktar, madrasser, mat och hygienartiklar 
till kyrkorna. Kyrkorna och de humanitära organisationerna 
organiserar distributionen och säkerställer att hjälpen når 
fram. Hjälparbetet är klart organiserat och endast officiellt 
registrerade flyktingar får hjälp. På så sätt undviks missbruk 
av hjälpen. Kristna flyktingar får bibelmaterial efter behov. 
Det är främst från Mosul i Irak som det kommer kristna. I 
förnödenheterna till muslimska flyktingar finns däremot inte 
Biblar. Hjälpen är villkorslös.

– Jag upplever att de kristna i Mellanöstern vittnar om sin tro 
på ett mycket praktiskt sätt. De kristnas villighet att hjälpa 
alla oberoende av deras tro vittnar för Mellanöstern och 
hela världen om Guds kärlek. Vi är det femte evangeliet här, 
understryker Munther.

Stöd till kyrkornas arbete
Bibelsällskapet stöder de lokala kyrkornas arbete på många 
sätt. Programmen för barn- och ungdomsarbete utmanar 
kyrkorna att mera aktivt utveckla aktiviteter för olika åldersg-
rupper. Kristna barn och unga behöver stöd för att bibehålla 
sin kristna identitet. 

Sjuttio procent av jordanierna är under 35 år. Även bland 
kyrkornas medlemmar är många unga. Programmet för 

Jag ser Bibelsällskapet som en bro-
byggare och en mötesplats för såväl 
olika kyrkliga inriktningar som olika 
religioner, säger Munther Al-Nawat, 
generalsekreterare för Bibelsällska-
pet i Jordanien.

TexT: SaTu Toukkari
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ungdomar uppmuntrar unga att läsa Bibeln och leva som 
kristna. Bibelsällskapet har också ett program för unga kristna 
familjer. Syftet med det programmet är att hjälpa föräldrar 
att ge kristen undervisning åt barnen och stärka en biblisk 
värdegrund för hela familjens liv.

– Vårt bibelsällskap gör också samhälleligt påverkansarbete. 
Det är inget lätt arbete eftersom vi som kristna är i minoritet. 
Vi försöker bygga broar mellan olika religioner och främja 
ömsesidig förståelse och respekt. Vårt sällskap har goda re-
lationer till myndigheter och landets styre, liksom till många 
samhälleliga och icke-kristna organisationer, berättar Munther 
Al-Nawat. – Vi är öppna för olika samarbetsmöjligheter. T.ex. 
under muslimernas fastemånad Ramadan delade vi kvällstid 
ut vatten- och matpaket åt bilister som väntade vid trafikljus. 
I matpaketen fanns också en bibelbroschyr. Matpaketen 
togs emot med glädje och responsen vi fick var mycket 
positiv. Ett annat exempel på gott samarbete är familjear-
bete tillsammans med en muslimsk organisation. Frågorna 
om ett gott parförhållande och familjeliv är gemensamma 
oberoende av religion.

– Jag upplever att Gud har hjälpt oss att vinna förtroende. Vi 
har mycket att ge både kyrkan och samhället. Bibelsällskapet 
förenar olika kyrkor kring en gemensam sak. Vi främjar möten 
på ett konkret sätt. Det är inte alls ovanligt att en katolsk 
fader, en protestantisk präst och en islamsk imam besöker 
Bibelsällskapets kontor samtidigt. I våra utrymmen ordnas 
möten för unga, för kvinnogrupper och familjer från olika 
religioner. Allt detta uppskattas också i samhället.

– Jag vill tacka Finska Bibelsällskapet för allt det stöd vi har 
fått i Mellanöstern, inte bara i Jordanien. Samtidigt vädjar 

jag till de kristna i Finland. Vandra med de kristna i Mellanös-
tern. Kyrkan här går genom mycket svåra tider. Vi behöver 
stödet från våra bröder och systrar. Se också människorna 
i Mellanöstern i en större helhet. Se dem som människor, så 
att spridningen av extremism kunde minska, råder Munther 
oss finländare.

Bibelsällskapet i länderna vid Persiska viken stöder 
församlingar med olika språk och kultur
På Arabiska halvön bor uppskattningsvis 45 miljoner invånare 
från 200 olika länder. Världarna möts bokstavligen vid Per-
siska viken. De miljontals gästarbetarna och arbetstagarna 
på utländska företag kommer i huvudsak från Europa, Asien, 
Fjärran östern och Afrika. I de sju staterna vid Persiska viken 
är i genomsnitt 50–80 procent utlänningar.

Kontrasterna på halvön är också stora. De moderna städer 
som byggts i öknen speglar den förmögenhet som oljan 
fört med sig. Den ena skyskrapan högre än den andra och 
moderna shoppingparadis reser sig ur sandöknen. Här 
erbjuds allt som kan köpas för pengar.

Bakom rikedomen öppnar sig en helt annan värld. Bygg-
nadsarbetarna som jobbar minst 12-timmars arbetsdagar i 
stickande hetta tjänar i genomsnitt 130 euro per månad. De 
asiatiska städarna i offentliga byggnader får semester och 
kan besöka sina familjer bara vartannat år. 

Av de 14 miljoner gästarbetarna kring Persiska viken är cirka 
4 miljoner kristna. Bibelsällskapet betjänar områdets kyrkor 
och kristna samfund genom att förse dem med bibelmate-
rial på 60 språk. Bibelsällskapet har Bibelcenter i Kuwait, 
Bahrain, Arabemiraten och Oman. I dessa länder finns också 
bokhandlar i anslutning till de många olika kyrkorna. 

– Här vid Persiska viken möter och förenar Bibelsällskapet 
kyrkor från många olika bekännelser. Jag kallar medarbetare 
från olika kyrkor till samma bord. Jag berättar för dem hur 
Bibelsällskapet kan hjälpa dem i deras arbete. Som ekumenisk 
organisation når Bibelsällskapet över gränserna mellan olika 
kyrkosamfund, berättar ansvarspersonen vid kontoret i Dubai.

– Jag anser att Bibelsällskapets tjänande uppdrag är att vara 
med och främja människornas interaktion med evangeliernas 
ord. Jag besöker församlingar och uppmuntrar försam-
lingsmedlemmarna att bekanta sig med bibelberättelserna, 
berätta dem för andra och fundera hur de kan tillämpa dem 
i sina egna liv. 

– Jag försöker besöka evenemang i olika kyrkor så mycket 
som möjligt. Jag besöker också arbetslägren och möter 
människor tillsammans med kyrkornas volontärer, och deltar 
i de kristnas möten. Överallt presenterar jag Bibelsällska-
pets produkter, såsom Biblar på olika språk, bibelundervis-
ningsmaterial och audiomaterial för att lyssna till ordet. Jag 
presenterar alltid vårt nyaste material för kyrkornas pastorer 
och ger dem gratismaterial att bekanta sig med, berättar 
en av medarbetarna ivrigt.
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 Flyktinglägret på kyrkans gård 

TekSTi: SaTu Toukkari

– Vi bor här på kyrkans gård, utan arbete, 
utan framtid. Tiden blir lång. I Irak gick jag 

i skola och jobbade. Jag vill flytta till ett 
nytt land, lära mig språket där och sedan 
studera. Jag önskar mig ett normalt liv, 

arbete och familj, så som andra människor. 
Jag drömmer om att jobba som barberare 

och ha en egen salong, eftersom jag var bar-
berare också i Irak. Jag tycker om det yrket. 

- Jamal, 18 år. –

se mig

De asylsökande har upplevt svåra saker. Då Isis kom förlorade 
de kristna allt. Isis gav dem tre alternativ: Att konvertera till 
islam och betala till Isis, att dö eller lämna landet. De har 
ingen möjlighet att återvända till sitt hemland. 
Det är tungt och frustrerande för irakierna att bo i baracker 
så som de har gjort nu i mer än ett år. Jordanien tillåter inte 
att flyktingar arbetar, och familjerna har inte råd att sända 
barnen till skolan.

Berätta om oss i ert land!
I en av barackerna bor en familj med sex medlemmar. På 
grund av högsängarna finns det lite utrymme mitt på golvet. 
På ett skåp surrar en fläkt. Utan den skulle hettan vara kvä-
vande. Familjens barn längtar efter att få gå i skolan, men 
den ligger allt för långt borta. Volontärer från Bibelsällskapet 
och katolska systrar besöker barnen och lär dem engelska, 
men någon annan undervisning 
får de inte. 
¬
 – Kan ni tala om oss i ert land? 
gråter familjen mamma Mirna. 
Vi har ingen framtid. Vi är 
tvungna att flytta från plats 
till plats och från land till 
land. Den här baracken är 
bara en tillfällig lösning. I Irak 
hade vår familj en god ställning. 
Våra pojkar klarade sig utmärkt i 
skolan. I gymnasiet fick båda de 
äldsta pojkarna nästan fulla poäng i proven. 

– Sedan kom Isis, som förstörde våra liv och krossade de 
ungas drömmar. Vi förlorade allt. När vi flydde fick vi bara 
med oss en låda med några böcker och lite kläder. Först tog 
vi skydd i kyrkan. Vi trodde att vi skulle kunna återvända 
till vårt hem. Men det gick inte så. Vi var tvungna att lämna 
landet omedelbart. 

– Jag är orolig för hur vi ska klara oss under vintern, då vädret 
blir kallare. Vi behöver mattor och någon slags värmekälla. 

Det viktigaste är ändå att våra barn skulle få gå i skola. 
Vår situation är mentalt tung och frustrerande. För våra 
barn räcker det inte att bara läsa engelska. De skulle vilja 
studera mera, suckar familjens mamma.  
 
Smulor av hopp
Daghemmet i anslutning till kyrkan har omvandlats till matsal 
för flyktinglägret. På väggen finns turlistor för städning, 
kökstjänst och att hämta bröd. På listan reserverar man 
också tid för byk och dusch. 

Till en typisk dag i byn hör matlagning och städning. Ib-
land dyker det upp någon besökare på gården. En del av 
människorna besöker kyrkan varje dag, en del en gång 
i veckan. De unga ser på tv och försöker få tiden att gå 
genom att spela. Det största problemet med skolgången 

är transporten till skolan. Ingen av  
 familjerna har råd med den. 
Lyckligtvis kunde barnen vara på 
ett tvåveckors barnläger som ord-
nades av kyrkan senaste sommar.

– Jag vet inte var vi hamnar i 
framtiden. Till Irak kan vi aldrig 

återvända. Den tiden är över. Vi 
vill bort från Mellanöstern, till 

Amerika, Australien, Europa – vart 
som helst där vi kan bo i fred, 

säger Salma, en av mammorna. 

Jordaniens Bibelsällskap upprätthåller flyktingcentralen i 
samarbete med Caritas-organisationen. Kyrkorna behöver 
partner i flyktingarbetet och därför har också Bibelsällska-
pet gett sig in i det. Kristna flyktingar får Biblar om de så 
önskar, och barnen får Barnbiblar. Förutom böcker behöver 
människorna mat, vatten, madrasser och filtar. 

– Vi ber om hjälp och förståelse för vår situation. Som 
kristna har vi inte längre någon möjlighet att återvända 
till Irak. All vår egendom har tagits ifrån oss. Vi har varit 

I Amman, Jordaniens huvudstad, har man gjort om en katolsk kyrkas gård och barnträdgård 

till ett läger för irakiska flyktingar. I de trånga barackerna på gården bor 37 människor. De 

försöker få tiden att gå, och väntar att någonstans skall öppnas en dörr till ett nytt land. Alla 

familjer önskar att komma bort från Mellanöstern. 
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A. Idéer tIll känsloArbete:
Alla får pennor och papper. Ledaren ger instruktioner och 

tvungna att lämna vårt land. Jag ber att Gud skall vara oss 
nådig och visa oss vägen framåt, någon stig att vandra. Tack 
för att ni har hört min berättelse, tack för den här intervjun, 
säger Ehab, ledare för flyktinglägret.  

tar tid, 5 minuter, med en klocka:
1. Du är tvungen att lämna ditt hem inom en timme, 
utan att veta hur lång resa du har framför dig och 
var du hamnar. Gör en lista över vad du tar med 
dig. Tänk på transporten av sakerna.

2. Visa åt den som sitter bredvid dig vad du tog 
med dig. Diskutera också era känslor.

3. Ge dig av. Alla föreställer sig en resa från hem-
landet till ett nytt land. Stanna. Vänd dig om och se 
bakåt. Kom ihåg vad du fick lämna kvar. Vad saknar 
du? Vilka delar av din kultur vill du hålla fast vid 
också i det nya landet? Hur kan det lyckas?

4. Vänd dig mot ditt par. Hur kändes det? Fundera 
också på hur inflyttare till Finland kunde hålla kvar 
sådant som känns viktigt för dem. Med vilka saker 
bör båda parter vara flexibla?  

5. Gemensam diskussion: Vilka tankar väckte flykt-
resan? Vad tänker du om flyktingarnas upplevelser? 
Vad tänker du om det att människor måste fly på 
grund av sin övertygelse?

b. Fem steg tIll hopp
Rita fem fotspår på ett A2-ark. Sätt dig in i rollen 
som inflyttare. Tänk, utgående från rollen, vilka fem 
steg till hopp som kunde hjälpa dig framåt som 
inflyttare. Skriv dem i fotspåren.

Till slut visar var och en upp sina fotspår och berättar 
om dem för de andra.

I den gemensamma diskussionen funderar man på 
om de här stegen håller, eller om man borde lägga 
till något steg.

Ide er till kansloarbete
..,
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– Jag heter Sam. Jag är kurd från Iran och mitt modersmål 
är kurdiska. Jag har bott i Finland snart två år. Jag kom hit 
med min familj. Jag har två barn, en 23-årig son och en 
16-årig dotter. 

Meilad flydde undan kriget från Bagdad i Irak med sin 
dotter. – Min man anlände till Finland före oss. Efter att 
han gett sig av var jag ensam i Irak i ett och ett halvt år. 
Det var en mycket svår tid. Min dotter var sjuk och kunde 
inte gå. Jag vågade inte söka mig till läkare eftersom det 
var så skrämmande och otryggt i vår stadsdel.
 
– Vi har nu bott som familj i Finland i mer än ett år. De första 
månaderna här var de värsta, speciellt under den mörka 
vintern. Till all lycka fick min dotter god vård på sjukhuset 
och blev frisk. Nu väntar jag mitt andra barn. Jag upplever 
att Finland är det bästa för vår familj. Jag behöver inte 
längre vara rädd och därför kan jag sova gott varje natt. 

som flyktning i finland

– I början var jag tvungen att lära mig alla nya saker på 
egen hand. Min man sa att det är bättre att jag sköter mina 
ärenden själv genast från början. Jag gick ensam till banken, 
affären och FPA. I Finland tar man väl hand om människorna.

– Jag heter Aisar. Också jag är hemma från Bagdad i Irak. 
Jag kom till Finland med mina två söner. Vi har bott här i 
ungefär två år. 

Tankar om religion
Meilad: – Jag är muslim, men jag tänker inte alltid lika som 
andra muslimer. Olika människor har olika tankar. För mig 
räcker det att jag har en relation till Gud.

Aisar: – Även jag är muslim, men det stör inte mig att majori-
teten i Finland är kristna. I Bagdad gick jag grundskola och 
gymnasium i en katolsk skola. I Irak är de kristna antingen 
katoliker eller ortodoxa. Alla mina vänner var kristna. Vi 

Sam, Meiladoch Aisar har flytt från Irak och Iran på grund av kriget och kommit till Finland 
med sina familjer. De är tacksamma över det fridfulla landet, men det nya livet förbryllar 

också. Hur ska man lära känna finländarna?

TexT: SaTu Toukkari
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hade en kyrka i vår skola. De kvinnliga lärarna var klädda i 
en svart kåpa, på samma sätt som irakiska kvinnor. 

Sam: – Min religion är zoroastrismen. I Finland har jag bara 
besökt kyrkan en gång, på en konsert. Jag tycker det är bra 
att man här inte frågar efter vad du tror på. I Irak var det 
annorlunda. Oavsett vilken instans jag hade att göra med, 
frågade man alltid först om jag var muslim. Också på arbet-
sansökan frågades det alltid först efter namnet och sedan 
efter religionen. Om jag svarade att jag var zoroastrier fick 
jag inte jobbet. Arbetsgivaren sade att de inte behövde 
nya arbetare. I Finland är det mycket bättre. Här finns inget 
religionstvång. Dessutom är Finland en demokrati och har 
ingen diktator. 

Aisar: – Min äldsta son heter Ali Omar. Ali är ett shiitiskt namn 
och Omar ett sunniskt. Under den sista tiden i Irak vågade 
min son inte gå ut. Om han sa att han hette Ali hotade sun-
niterna honom till livet. Och om han sa att han var Omar fick 
han vara rädd för shiiterna. Han fick alltid frukta för sitt liv. 

– I Bagdad bor shiiterna och sunniterna i skilda stadsdelar. 
Tidigare kunde shiiter och sunniter gifta sig, men det går 
inte längre. Numera är det farligt att tala om religion i Irak. 
Här i Finland har vi inte sådana problem.

Att möta finländare
Meilad: – Det är lite svårt att möta finländare. Vi har så olika 
kulturer. Irakierna är mycket släktkära. Vi har ett släktträd som 
alla släktens medlemmar hör till, och de är alltid många. På 
landsbygden i Irak bildar släkterna stammar, men i Bagdad 
finns inte den traditionen längre.

– Jag tycker att finländarna är tysta. När jag åker buss undrar 
jag varför finländarna sitter så tysta. Vi talar mycket. Ibland 
talar männen med hög röst. Det hör till vår kultur. När jag 
var liten talade alltid mamma och pappa med grannarna med 
hög röst. I Finland märkte jag att man inte gör så. Jag förstår 
det. Det här är ett annat land och har en annorlunda kultur. 

– Jag önskar att finländarna skulle ta kontakt med oss invan-
drare. Det skulle vara bra för oss. Jag skulle vilja tala med 
finländare så att jag skulle lära mig språket. Lyckligtvis är 
det en granne som talar med mig.

Sam: – Även jag önskar att finländarna skulle tala med mig. 
Jag går i skola, men jag lär mig finska långsamt. När jag går 
i affären eller träffar en granne, talar folk på ett annat sätt, 
och snabbt. Jag skulle gärna svara dem, men de har inte tid 
att lyssna. De har bråttom till jobbet eller någon annanstans.

• Vilka erfarenheter har ni av möten med invandrare?
• Melid, Sam och Aisar önskar att finländarna skulle ta 
kontakt med invandrarna. Hur kunde det ske?   
Vad är det som är svårast? Hur skulle man kunna börja? 
• Fundera på hur man kan komma över språkmuren,  
kulturskillnaderna och missförstånd.
• Hur kan man stöda invandrarnas deltagande i   
församlingarna redan i planeringsskedet? 

1. Föreställ er att det har varit en invandrarkväll i er   
församling. Skriv en notis om det till lokaltidningen. Vad 
hände? Berätta hur kvällen var, vad som lyckades och vad 
man ännu kunde lära sig. Vilka planer gör ni för fortsätt-
ningen? 

2. Övning med "heta stolen": Sätt en stol i mitten av rin-
gen, och ledaren ber någon sätta sig på den i rollen som 
invandrare. De andra ställer frågor till honom. När turen 
går vidare skakar den som suttit på stolen sina händer 
och säger sitt eget namn, och går på så sätt tillbaka till 
sitt riktiga jag och kallar nästa till stolen.

Avsluta med en diskussion om hur församlingen kunde 
hjälpa invandrare att integreras.

Ide er till verksamhet
,

Ide er till kansloarbete
, ..
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Ung och kristen 
i Jordania 

Vad tänker en jordansk ung 
vuxen om situationen i sitt 
hemland? Hur är det att 
vara minoritet i sitt hemland? 
Vilken betydelse har kyrkan i 
de ungas liv? Det här funderar 
Jamal och Haya på, båda är 
unga vuxna från Amman.

Jamal är en 32-årig jordansk familjefar. Han jobbar i Bibelsällska-
pets ungdomsarbete som musiker, deltar i bibelundervisning, 
utbildning, medelsanskaffning och många andra uppgifter. 
Haya är 22 år, utan familj, har nyligen fått lärarexamen och 
jobbar på deltid som barnarbetare i Bibelsällskapet. Även hon 
deltar aktivt i ungdomsarbetet.

Tankar om de ungas liv
Jamal: – De unga funderar mycket på pengar. Arbetslöshets-
graden i Jordanien är skyhög. Flyktingströmmen från Irak och 
Syrien anstränger landets ekonomi. De unga grubblar över hur 
de ska kunna få ett gott liv, skaffa familj och kunna försörja den. 
– Jag tror att kyrkornas utmaning är att nå de unga och få dem 
tillbaka till församlingarna. Kanske det samma gäller också på 
andra håll i världen. Det är fler unga som lämnar kyrkan än som 
ansluter sig till den. Är kyrkan för bunden i sina traditioner? 

TexT: SaTu Toukkari

Vår uppgift är att ändra på attityderna och visa de unga att 
tro betyder något annat än traditioner. Tron ger en djupare 
mening åt livet. 

Haya: – I Jordanien hör alla till någon religion, oavsett om han 
eller hon utövar den eller inte. Det är inte lätt att leva som 
kristen. På universitetet var jag den enda kristna i min grupp, 
och i bussen den enda flickan som inte hade slöja. Det känns 
svårt att alltid sticka ur. Då man går på gatan känner man 
sig alltid som en minoritet, speciellt om man har kortärmad 
skjorta eller kort hår. Du är alltid omgiven av gränser och du 
blir iakttagen. Kristna jordanier är bara kring tre procent av 
befolkningen. – Jag jobbar som lärare i en offentlig skola. 
Vice rektorn är kristen, liksom de flesta andra lärare. Därför 
är miljön mera tolerant. Jag upplever mig inte annorlunda 
där på samma sätt som under studietiden då tron isolerade 
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Ung och kristen 
i Jordania 

mig från de andra. De flesta studerande är muslimer. 
– Jag är rädd för att den islamska extremismen ska breda 
ut sig. Jag är till exempel rädd att röra mig ensam med taxi 
nuförtiden. Jag kan inte vara säker på att komma helskinnad 
hem. Jag upplever att pressen på kristna har ökat.

… om att hjälpa flyktingar i Jordanien
Jamal: – Jag tror att de flesta kristna i Jordanien känner med-
lidande med flyktingarna. Men å andra sidan är människorna 
trötta på oron och krigen i grannländerna. Under årens lopp 
har det kommit flyktingar först från Palestina, sedan Irak 
och nu från Syrien. Jordanien har enligt min åsikt kunnat 
acceptera olika människor och haft förmågan att anpassa 
sig till situationen. Trots att oron har blivit det normala vill 
inte jordanierna själva ha instabilitet i sina personliga liv. 
– Kyrkorna och Bibelsällskapet har varit med och hjälpt 
flyktingarna. Vår ungdomsgrupp besöker flyktinglägren 
och ordnar aktiviteter för flyktingbarnen. Vi stöder dem 
och hjälper dem att se hopp. Det är det minsta vi kan göra.

Haya: – Tyvärr respekterar inte alla flyktingar som kommer 
till Jordanien vårt land, eftersom det inte är deras eget. 
Men det finns i alla fall oändligt många lidande och hjälp-
behövande bland flyktingarna. Jordanien är inte ett rikt 
land. Flyktingarna själva har inga möjligheter att förtjäna 
sitt uppehälle här. Och Jordanien har inte resurser för att 
säkerställa en grundläggande välfärd för dem. Flyktingsi-
tuationen har drivit vårt land till randen av en kris.

… Bibelns betydelse
Jamal: – I princip råder det religionsfrihet i Jordanien. Man 
kan ge bibelundervisning i kyrkorna, men inte offentligt. De 
kristna är inte vana att läsa Bibeln. Det är inte heller lätt att 
diskutera Bibeln med vem som helst. Tron hålls som en privat-
sak. Många anser också att Bibeln är en gammalmodig bok, 
som inte har något att ge den moderna människan. – För elva 
år sen öppnade sig Bibelns betydelse för mig personligen. 
Jag var kristen bara för att det stod så i födelseattesten. En 
gång tittade jag på böckerna där hemma. Jag råkade då se 
en Bibel från skoltiden. Då väcktes tanken på hur jag kan 
vara kristen om jag inte känner Bibeln. Och jag började läsa 
Matteus evangelium. När jag kom till kapitel 15 och Jesus 
ord "... Det är inte det som kommer in i munnen som gör 
människan oren. … Men det som går ut ur munnen kommer 
från hjärtat …" började jag gråta. Orden berörde mig. Guds 
ord fick mig att tro och omvända mig. 

Haya: – För fem år sen gick jag med i Bibelsällskapets ung-
domsverksamhet. Mina syskon hade varit på ungdomslägren 
och bad mig komma med. Jag for med för att ha roligt. 
Visst hade jag gått i kyrkan med min familj, men själva det 
kristna budskapet började intressera och öppnade sig för 
mig först på det lägret. Man talade om Gud och Bibeln på 
ett nytt sätt som jag inte var van vid. Jag började be, läsa 
Bibeln dagligen och leva ut min tro. Småningom växte jag 
till och tog ansvar för verksamheten bland barn och unga. 
Jag brinner verkligen för att arbeta bland barnen. Jag vill att 
barnen redan från början ska lära känna bibelberättelserna.

• Vilka saker förenar/skiljer jordanska och finska unga?
• Vilka tankar väcker det att religionen skrivs in i varje  
människas födelseattest? 
• Vad tänker finska ungdomar och unga vuxna om Bibeln, 
intresserar den? Varför intresserar den? Varför inte?  
Hur skulle unga bäst kunna bekanta sig med Bibeln?
• Vad har du själv lärt dig ur Bibeln? Vilken bibelberättelse 
har betytt mest för dig? Vem har berättat den för dig och var? 
• Hur kan du få någon annan att bekanta sig med Bibeln? 
Vad skulle du först berätta om Bibeln, åt någon som inte 
känner till den?

 

1. Sätt Bibeln mitt på golvet. Ställ dig på ett sådant avstånd 
från Bibeln som beskriver din relation till den idag. När alla 
har hittat sin plats får var och en berätta om sin relation till 
Bibeln. Diskussion: Vad finns det i Bibeln som intresserar, 
vad är det som inte intresserar? Varför?

2. Livsspiral: Rita en livsspiral från din födelse fram till den 
här dagen på ett papper. Märk i på vilka ställen Bibeln har 
berört ditt liv, där den har haft en betydelse. Är det någon 
annan människa som hör ihop med händelsen (vem/vilka)?
Gå igenom funderingarna tillsammans. Var och en väljer 
en händelse på sin spiral och berättar om den så mycket 
han eller hon själv vill.

min relation till bibeln tva ovningar

Ide er till eftertanke
,

..
,
.
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Barackområdena är inhägnade. På morgonen anländer ota-
liga bussar för att ta gästarbetarna till deras arbetsplatser, 
som städare till sjukhus eller för att bygga nya skyskrapor, 
vägar eller broar. Och på kvällen för bussarna dem tillbaka. 
Nattetid är portarna låsta, av säkerhetsskäl.

Livet i barackerna
Tillsammans med en av kyrkans volontärer, Sunita, får vi 
besöka ett barackområde för indiska kvinnor. Innanför 
portarna öppnar sig en gränd med tätt placerade bostads-
baracker. I det gemensamma köket bereder varje hushåll 
sin mat, vanligen dal, dvs. linssås och ris. Ovanför gränden 
hänger tvätt på tork på klädstreck. I gränden finns också 
en trampsymaskin för reparation av kläder. I varje barack 
bor 6–8 kvinnor. Det enda personliga utrymmet är den 
egna sängplatsen i en våningssäng. – Jag har en stor släkt 
i Indien. De är fattiga risodlare med arrenderade åkrar. 
Mina barn behöver pengar för att kunna studera. Dom 
som jag bor med här i Dubai har blivit som en familj för 
mig. Varje kväll ber vi tillsammans. När jag är sjuk eller när 
någon hemma i Indien har problem, mina barn, min man, 
mina syskon eller föräldrar, känner även jag mig orolig. 
Mitt huvud värker av alla tankar och bekymmer. Men 
bönen tröstar. Jag ringer hem och talar telugu en stund 
med min familj. Då blir jag glad igen, berättar Sriwali, som 
har jobbat i Dubai redan i 19 år.

– Jag har två barn i Indien. Min son studerar till ingenjör. Jag 
jobbar här så att min son kan studera. Också mina släktingar 
behöver den lön jag får, berättar Cinni.  Radjeshta har en 
7-årig och en 4-årig dotter hemma i Indien. Barnen bor 
hos släktingar. – När barnen är sjuka är jag mycket orolig 
för dem. Det känns tungt när jag ringer hem och barnen 
gråter i telefonen: Mamma kom hit, mamma kom hem! Då 
gör det ont i mig. Jag är trots allt tvungen att arbeta här 

så att min familj får någon utkomst, konstaterar hon. 
Alla kvinnorna i barackområdet gör 12-timmars arbetsdagar 
som städare på sjukhus. – Vi är tvungna att jobba vare sig 
vi tycker om det eller inte. Vi tjänar pengar här så att våra 
barn kan få ett bättre liv, tillägger Kumari. Kvinnorna har 
möjlighet till sex veckors semester vartannat år. För Kumar 
börjar den efterlängtade semestern i februari. Hennes fö-
räldrar söker en make åt henne just nu. Om de hittar någon, 
kommer hon att gifta sig medan hon är hemma. – Om min 
man vill att jag fortsätter att arbeta här i Dubai, så gör jag 
det. Om han vill att jag stannar i Indien, gör jag det, berättar 
Kumari om sina planer. 

Församlingen är ett hem
Volontären Sunitas besök en gång i veckan ger omväxling i 
kvinnornas arbetsfyllda liv. Under ledning av Sunita samlas de 
kristna kvinnorna i en av barackerna för att studera Bibeln, 
speciellt berättelserna om kvinnorna i Bibeln, och för att be 
tillsammans. I tur och ordning delar kvinnorna glädjen över 
bönesvar, liksom nya bekymmer. Fredagen är ledig dag och 
då kan de som vill delta i en gudstjänst på sitt eget språk, 
med transport som kyrkan ordnar.  

Församlingsgemenskapen och tron bär kvinnornas liv mitt 
i arbete och hemlängtan. De säger med en mun: "Bönen 
hjälper, Gud hjälper."

Kvällsmötets sång böljar med en vacker indisk rytm: "Jesus 
är kärleken. Han dog på korset för mig. När jag har det svårt, 
tröstar Jesu kärlek mig. Vi är på väg till himlen. Denna svåra 
tid i livet varar endast en kort tid.”

Arbetsläger för kvinnor i Dubai

TexT: SaTu Toukkari

Långt borta från Dubais skyskrapor, shoppingparadis och lyxhotell ligger en helt annan värld.   
Stora barackområden som kallas "labour camp" dvs. arbetsläger, har byggts ute i öknen. 

Kvinnor och män bor i olika baracker. Av Arabemiratens 5,7 miljoner invånare är endast knappa 
20 procent medborgare i landet. Mer än 80 procent är gästarbetare från andra länder. 
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Sriwali, en indisk mor, har rest till Dubai för att 
jobba som städare och tjäna pengar för att för-

sörja sin familj och släkt.  – Tidigt på morgonen till 
jobbet, tillbaka hem klockan sju på kvällen, mat-

lagning, sedan i säng och på morgonen tillbaka till 
jobbet. Det är min vardag. På fredagarna går jag i 
kyrkan. Där känner jag mig lycklig. Mitt bland alla 
bekymmer känner jag att bönen hjälper mig att 

orka, berättar Sriwali.

A. hemmA och FjärrAn, AktIvItet
Dela in er i två grupper, gästarbetare och de som stannar 
hemma. Bestäm om det är männen eller kvinnorna som 
stannar i hemlandet.

1. Gästarbetarna sätter sig i en ring, och de som blir hem-
ma sätter sig i en ring en bit ifrån.  – Vad talar ni om i era 
grupper?Ledaren fungerar som budbärare. Det har hänt något 
i hemlandet. Förmedla ett "textmeddelande" på papper till 
Dubai. Vad har hänt? Hur reagerar gästarbetarna och hur 
svarar de? Sänd några meddelanden fram och tillbaka.

2. Semester i hemlandet två år efter avfärden:
Flytta nu ihop er med den andra gruppen. Hur känns det att 
komma hem? Hur känns det att möta den som kommer hem? 
Utbyt tankar parvis (gästarbetare-familjemedlem)? Vad talar 
ni om? Vad vill ni fråga den andra? Vad vågar ni inte fråga? 
Finns det något ni inte ens vill veta?

Vad talar ni om gällande framtiden? Den stora familjen och 
släkten behöver pengar. Vilka lösningar funderar ni på? Vem 
åker iväg nästa gång? Eller har ni någon annan lösning?
Avsluta med en gemensam diskussion, där båda grupperna 
delar sina upplevelser och observationer. 

b. vIsuAlIserIng: Bygg en barack för fem personer av sådant 
ni hittar i rummet. Föreställ er hur det är att bo i den.

..,
Ide  er till ovningar

,
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bibelovning
..
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En Psalm av David

TexT: MarTTi aSikainen

Herren är min herde,
ingenting skall fattas mig.
2 Han för mig i vall på gröna ängar,
han låter mig vila
 vid lugna vatten.
3 Han ger mig ny kraft,
och leder mig på rätta vägar,
sitt namn till ära.
4 Inte ens i den mörkaste dal 
fruktar jag något ont, 
ty du är med mig, 
din käpp och din stav gör mig trygg.
5 Du dukar ett bord för mig
i mina fienders åsyn,
du smörjer mitt huvud med olja
och fyller min bägare till brädden.
6 Din godhet och nåd skall följa mig 
varje dag i mitt liv, och Herrens hus 
skall vara mitt hem så länge jag lever.

Det centrala temat i det här materialpaketet är 
Som främling i ett annat land. 

Främlingskap och en känsla av utanförskap är i 
någon mån bekanta för oss alla. Ett sätt att se 
på vårt liv ur den kristna trons perspektiv är 
att vi vandrar som främlingar i den här världen. 
Vandringen behöver inte vara en dyster upp-
levelse. Tvärtom, utan resa blir det heller inga 
äventyr. Även livet självt är meningen med livet.

Psalm 23 beskriver hur Herren är med på resan, 
inte bara som åskådare utan som en aktiv påver-
kare. Han för, leder, vederkvicker ... omsluter 
oss. Han går också med vandraren i den mörka 
dalen. I 1917 års översättning av Bibeln har man 
översatt "mörkaste dal" med "dödsskuggans 
dal". Den översättningen är fullt möjlig. Även om 
översättningen i Bibel 2000 bör vara vårt första 
val, kan den tidigare översättningen beskriva den 
verklighet som många människor har upplevt.

 psAlm 23

1. Läs lugnt igenom psalm 23 ett par gånger.

2. Vilka verb används om det Herren gör? 
• Skriv ner dem på ett papper.

3. Hurdana landskap beskrivs i psalmen?
• Måla de olika landskapen i psalmen, och en väg 
som leder genom dem.
• Vad gör Herren i de olika landskapen enligt 
psalmen?

4. Lyssna till dig själv och se din egen livsvandring.
• Vilka beröringspunkter med ditt eget liv kommer 
du att tänka på då du läser psalmen?  Till vilket 
landskap hör det minnet?
• Hur upplevde du Herrens närvaro då, eller kände 
du den alls?

5.    Var tyst en stund och lyssna inom dig vad  
psalmen säger dig just nu.

6. Om du gör den här övningen i grupp är det bra 
att reservera tid för att gå igenom övningen tillsam-
mans, så att var och en kan berätta något om den 
bild de har målat och de situationer på vägen som 
psalmen lockade fram minnen av.

Till övningen behövs:
• Kopior av psalm 23, så att man kan göra  anteck-
ningar
• pennor, färger och vita pappersark i A2-storlek
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Bibelsällskapet ger hopp för denna dag och skapar tro på framtiden – också för de allra 
mest utsatta. Vi arbetar i grunden alltid för människovärdet

GENOM BIBELSÄLLSKAPETS ARBETE
	nås människor på sitt eget språk
	skapas en grund för läs- och skrivfärdighet
	förbättras de utslagnas ställning 
	väcks intresse för Bibeln

Bibelsällskapet översätter Bibeln till olika språk som en del av kyrkornas missionsupp-
drag. Människan nås bäst på sitt eget språk. I samband med den första översättningen 
skapas ofta även ett skriftspråk. 

Skriftspråket för med sig ett omedelbart hopp för individer – möjligheten att lära sig 
läsa. Att läsa på eget språk är en grundläggande mänsklig rättighet och en nyckel till 
mycket: en höjning av utbildningsnivån påverkar attityder, främjar demokratin, ökar 
jämlikheten och undanröjer fattigdomen. 

Vi bedriver utvecklingssamarbete utifrån en kristen värdegrund. Genom vårt arbete får 
även utslagna ett människovärde. Kärleken till nästan stärker människan.
   Tanken är att människor ska kunna hitta Bibelns budskap. Vissa behöver uppmuntran 
att läsa Bibeln. Andra frågar vad Bibelns budskap är eller vad det finns för samband 
mellan Bibeln och deras eget liv.

Bibelsällskapet verkar som en del av Förenade Bibelsällskapens nätverk, som finns i 
över 200 länder eller områden. Det internationella arbetet grundar sig på att stöda 
lokala aktörer.

Bibeln – hopp för denna dag 
och tro på  framtiden


