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johdanto

Tämä ohjeistus kehitettiin vuoden 2010 neuvoa-antavassa kokouksessa, 
jonka tarkoituksena oli edistää oikeudenmukaista matkailua 
Palestiinaan/israeliin.

kokouksen 27 osanottajaa tulivat 14 maasta ja heidän joukossaan oli 
teologeja, kristittyjä aktivisteja sekä matkailun ammattilaisia. kokous 
kehotti ja halusi rohkaista kristittyjä pyhiinvaeltajia elämään uskonsa 
todeksi kun he vierailevat Pyhässä Maassa. Tämä tapahtuu, kun 
historiallisten paikkojen lisäksi osoitetaan arvostusta palestiinalaisille, jotka 
asuvat Pyhässä Maassa ja joiden elämää ankarasti rajoittaa israelin 
miehitysvalta kotimaassaan.

kokouksen järjestäjä oli alternative Tourism Group (aTG) yhteistyössä 
ekumeenisen matkailukoalition (ecumenical Coalition on Tourism, 
eCOT), kairos Palestiinan ja kirkkojen maailmanneuvoston (kMn) 
sekä sen Palestiinan-israelin ekumeenisen foorumin (Palestine-israel 
ecumenical forum, PieF) kanssa. aTG on palestiinalainen kansalaisjärjestö, 
joka on erikoistunut järjestämään matkoja ja pyhiinvaelluksia. Matkat 
sisältävät tutustumista Pyhän maan historiaan, kulttuuriin ja politiikkaan.
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Päätös matkustaa Pyhään Maahan on 
ensimmäisen askel innostavalla ja valloittavalla 
matkalla. Olipa kysymys ensimmäisestä 
matkastasi tai paluusta Pyhään Maahan 
uudelleen jonkin ajan päästä, pyydämme sinua 
pohtimaan miten kristityt voisivat parhaiten 
noudattaa jeesuksen opetuksia tullessaan 
maahan jossa hän asui.

Päivittäiset uutisotsikot saavat meidän 
tuntemaan itsemme avuttomiksi kärsimyksen ja 
väkivallan edessä. Matka jolle sinut kutsumme 
paljastaa että toivo elää ja rauhan hedelmät on 
mahdollista kantaa kaikille. Tarvitaan ainoastaan 
rohkeita uskovia ihmisiä, jotka ovat valmiita 
sitoutumaan taisteluun hyvän puolelle jumalaan 
luottaen. Tavoiteltava henkilökohtaisen kasvun 
ja yhteiskunnallisen muutoksen pyhiinvaellus 
osoittaa meille itse kullekin kuinka voimme olla rauhantekijöitä pienissä ja isommissa asioissa.

nämä ohjeet on kirjoitettu niille valistuneille matkailijoille ja pyhiinvaeltajille, jotka hakevat 
aitoja kasvokkain tapahtuvia kohtaamisia Pyhässä Maassa Palestiinan kristittyjen – ’elävien 
kivien’ - kanssa ja haluavat jakaa heidän kanssaan uskonkokemuksensa. Ohjeisiin sisältyy 
raamatun tutkistelua (sivu 11), sekä Pyhän Maan matkailijan eettiset ohjeet (sivu 17), 
joiden avulla voi valmistautua ja suunnitella matkaa sekä hengellisesti että käytännössä. 
lisäresursseja osoitetaan lähde- ja resurssiluettelossa (sivut 20-24).

kutsumme sinut nyt matkalle totuudellisuuteen ja muutokseen, joka paljastaa Palestiinan 
kärsineiden kristittyjen kautta jumalan rakkauden. Voit kohdata heidän uskonsa, 
arvokkuutensa ja hellittämättömän toivonsa.

Pyhiinvaellus ihmisyyttä 
voimistavana muutosProsessina

“Jos haluat pysytellä 
puolueettomana 
epäoikeudenmukaisuutta 
kohdatessasi, olet sortajan puolella. 
Jos norsu seisoo hiiren hännän päällä 
ja sanot olevasi puolueeton, hiiri ei 
osaa arvostaa puolueettomuuttasi” 
Arkkipiispa Tutu

“Jos haluat rauhaa, työskentele 

oikeudenmukaisuuden 

puolesta”Paavi Paavali VI
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Kairos Palestiina. Palestiinan 
Kristittyjen Kutsu Kuulemaan: 
Kolmen usKonnon Pyhän maan 
miehittäminen on syntiä.

“He sanovat: “Nyt on rauha, 
kaikki hyvin!” vaikka rauhaa ei 

ole” (Jer. 6:14).

“Herran on maa ja kaikki mitä 
siinä on, maanpiiri ja ne jotka 

siinä asuvat”
 (Ps. 24:1).

Kairos (  ): on kreikankielinen sana joka tarkoittaa otollista hetkeä

Joulukuussa 2009 Palestiinan kristityt johtajat julkaisivat Kairos-dokumentin, jossa kuvataan 
palestiinalaisten elämää miehitetyssä maassa ja kutsutaan kristittyjä uskonsisaria ja veljiä ja 
kirkkoja ympäri maailman todistamaan palestiinalaisten kärsimystä sekä solidaarisuuden 
hengessä ryhtymään toimenpiteisiin. Seuraavassa on otteita Kairos-dokumentista 

Palestiinan kansan tragedia on päättynyt umpikujaan. Päättäjät kriisin “hallintaan” päivästä 
päivään sen sijaan että etsisivät ulospääsyä siitä... ...ihmisiä tuhoavan poliittisen toimintamallin 
pitää olla vakava huolenaihe myös kirkoille....

kaikki puhuvat rauhasta lähi-idässä ja 
rauhanprosessista, mutta tähän saakka nämä 
puheet ovat jääneet vain sanoiksi; israelin 
miehityksen jatkuminen Palesiinalaisalueilla on 
todellisuutta, joka merkitsee vapauden riistoa 
ja kaikkea siihen liittyvää...

uskomme, että maallamme on yleismaailmallinen tehtävä. Osana jumalan suunnitelmaa 
koko maailmalle, hänen lupauksensa valitulle kansalle koskien luvattua maata avataan koko 
ihmiskunnalle alkaen niistä kansoista, jotka asuttavat tätä maata. lupaus maasta ei ole koskaan 
ollut Pyhässä raamatussa poliittinen ohjelma, vaan esimakua täydelliselle yleismaailmalliselle 
pelastukselle. lupaus oli jumalan valtakunnan tulemisen alkusoitto maan päällä. 

jumala lähetti patriarkkansa, profeettansa ja 
apostolinsa tähän maahan, että he julistaisivat 
yleismaailmallista sanomaa ihmisille. nykyisin 
tässä maassa vaikuttaa kolme uskontoa: 
juutalaisuus, kristinusko ja islam. Täällä asuvien 
velvollisuus on kunnioittaa jumalan tahtoa tässä 
maassa. Meidän velvollisuutemme on vapauttaa 
se pahuuden, epäoikeudenmukaisuuden ja 
sodan ikeestä. Tämä on jumalan maa ja siksi sen 
on oltava sovinnon, rauhan ja rakkauden maa.

Vetoamme yhteisen tasa-arvoon ja jakamiseen pohjautuvan vision puolesta. elämämme 
ei voi perustua riistoon, ylivaltaan, aggressioon joita perustellaan pelolla ja väärällä 
turvallisuuden tunteella. 
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luottamuksen ja rakkauden saavuttaminen on mahdollista. siksi myös sovinnon ja rauhan 
saavuttaminen on mahdollista: Oikeus ja turvallisuus voidaan myös taata kaikille.

jotta voisitte ymmärtää meidän todellisuuttamme, kehoitamme kirkkoja: tulkaa ja 
nähkää. me puolestamme näytämme oman todellisuutemme, kun otamme teidät 
vastaan pyhiinvaeltajina rukoilemaan, tuomaan rauhan, rakkauden ja sovinnon sanomaa. 
tulette tuntemaan tämän maan asukkaiden todellisuuden - sekä palestiinalaisten että 
israelilaisten. samalla vetoamme teihin, että puolustatte totuutta ja kerrotte totuuden 
israelin ylläpitämästä Palestiinan miehityksestä.

kairos-Palestiina-dokumentti kokonaisuudessaan löytyy eri kielillä verkkosivulta
 www.kairospalestine.ps
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Pyhän Maan pyhiinvaeltajat ovat myös 
vastuullisia matkailijoita, jotka pyrkivät 
ymmärtämään kohdemaan tilannetta ja 
vaikuttamaan myönteisesti tilanteeseen 
kohdemaassa. Miehityksen alla elävien 
palestiinalaisten tapaaminen on solidaarisuuden 
ja tuen osoittamista, joka antaa ihmisille toivon 
ja parantaa heidän taloudellista tilannettaaan. 

kuten muukin Palestiinan talouselämä, matkailu 
kärsii miehityksestä johtuvista vaikeuksista. israel 
valvoo kaikkia Palestiinan rajanylityspaikkoja, 
suosii omaa matkailuliiketoimintaansa ja 
rajoittaa liiketoimintaa Palestiinassa.

Vaikka pääosa matkailijoista edelleen jääkin 
israeliin, myös Palestiinassa vierailevien 
matkailijoiden määrä on kasvanut vuodesta 
toiseen. Palestiinalaisyhteisö tarjoaa 
ainutlaatuisia ja vaikuttavia kiertomatkoja ja 
ohjelmia vierailijoille ja pyhiinvaeltajille. Pyhän 
Maan matkailun eettinen ohjeisto [http://
www.pyhamaa.net/palestiinan-matkailun-
eettinen-ohjeisto.html] antaa tietoa ja ohjeita 
matkailijoille. englanninkielinen opas “Palestine 
and the Palestinians” antaa paljon lisätietoa 
matkan suunnittelun pohjaksi.

Vastuullinen matkailu Palestiinaan edistää 
rauhaa ja oikeudenmukaisuutta Pyhän Maan 
asukkaille. haastamalla kirkkoja ja uskonnollisia 
järjestöjä ottamaan vastuuta toivomme, 
että pyhiinvaeltajat ymmärtävät vastuullisen 
matkailun arvon ja pyrkivät sen kautta 
vaikuttamaan oikeudenmukaisen rauhan ja 
sovinnon puolesta.

oiKeudenmuKainen matKailu ja 
Palestiinan matKailuelinKeino

“Oikeudenmukaisella 
matkailulla on keskeinen 
rooli yhteisymmärryksen, 
molemminpuolisen oppimisen, 
taloudellisen vaihdon 
ja ympäristönsuojelun 
edistämisessä... 
...oikeudenmukaisuuteen 
sitoutuneet matkailijat voivat 
vaikuttaa myönteisesti 
niihin yhteisöihin, joissa he 
vierailevat. Lisäksi heistä tulee 
sellaisen tiedon haltijoita, 
joka johtaa tasa-arvon, 
demokratian ja ihmisoikeuksien 

toteutumiseen jonain päivänä”  
    
Rami Kassis
Alternative Tourism Group
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vahvistaen jumalan raKKautta 
KaiKille

...tiedämme, että eräät länsimaiden teologit 
koettavat opilla ja raamatulla perustella meidän 
oikeuksiemme loukkauksia. heidän tulkintojensa 
mukaiset lupaukset uhkaavat olemassaoloamme. 
näin evankeliumin ilosanomasta on tullut meille 
kuoleman sanansaattaja. Me kehotamme näitä 
teologeja korjaamaan opetustaan jumalan 
sanasta niin, että he näkisivät jumalan sanan 
elämän lähteenä kaikille ihmisille. (kairos-
Palestiina 2.3.3)

Meidän suhteemme omaan maahamme on 
meidän luonnollinen oikeutemme. Tämä ei ole 
ainoastaan teologinen tai ideologinen kysymys – 
on kysymys elämästä ja kuolemasta. jotkut ovat 
eri mieltä ja pitävät meitä vihollisina vain koska 
haluamme elää vapaina omassa maassamme. 
kärsimme maamme miehityksestä koska olemme 
palestiinalaisia. Palestiinalaiskristittyinä kärsimme 
eräiden teologien vääristä raamatuntulkinnoista. 
Tämän edessä meidän tehtävämme on vartioida 
jumalan sanaa elämän – ei kuoleman – lähteenä 
niin että hyvä sanomaa säilyy ennallaan meille ja 
kaikille ihmisille. niiden edessä, jotka käyttävät 
raamattua uhatakseen olemassaoloamme 
kristittyinä tai islaminuskoisina palestiinalaisina, 
vetoamme ja turvaudumme jumalaan. Tiedämme 
että jumala ei voi olla meidän tuhomme alkuunpanija. (kairos-Palestiina 2.3.4)

kaiken tyhjän puheen ja mediahälyn on takana vaiettu todellisuus - kärsimys, jota on 
piilotettu vuosikymmenien ajan. kirkot ovat tehneet karhunpalveluksen jäsenilleen kun eivät 
ole välittäneet heille tietoa miljoonien vääryyttä kärsineiden palestiinalaisten kohtalosta. 
Pyhässä Maassa elävinä kristittyinä uskomme, että kun uskonsisaremme ja veljemme ympäri 
maailman saavat tietoa ja paremman kuvan meidän todellisuudestamme, he eivät enää halua 
ummistaa silmiään kohtaloltamme sekä rauhan ja oikeudenmukaisuuden kaipuultamme.

“Näin tuhoutuu minun kansani, 

sillä kukaan ei tunne minua” 

Hosea 4:6a (RSV)

“...tämä on kutsu 
katumukseen ja arvioimaan 
sitä fundamentalistista teologiaa, 
joka pönkittää palestiinalaisille 
epäoikeudenmukaista poliittista 
järjestelmää. Tämä on kutsu 
seisoa sorrettujen rinnalla 
välittää sanoma Jumalan 
ilosanomasta kaikille... ...Jumala 
ei liittoudu toisen puolesta 
toista vastaan, eikä ole toisen 
vihamies ja toisen liittolainen. 
Jumala on kakkivaltias, antaa 
rakkautensa  kaikille ja vaatii 

kaikilta oikeamielisyyttä...”
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Monissa maissa nykyään ymmärretään varsin huonosti israelin ylläpitämän palestiinalaisten 
maan miehityksen seuraukset ja millaista sortoa se käytännössä merkitsee. Valtaapitävät ja 
heitä myötäilevä media peittävät tämä tiedon. Vaikka joitakin on johdettu harhaan ja toiset 
eivät uskalla korottaa ääntään, monet kristityt ja omantuntonsa mukaan toimivat ihmiset 
ovat kiinnittäneet huomiota konfliktista saatavaan yksipuoliseen tietoon, jolla miehityksen 
jatkamista ja ihmisoikeuksien loukkauksia pyritään perustelemaan.
 
Tällaisissa olosuhteissa jotkut tulevat katsomaan Pyhää Maata kuin he kiertäisivät pyhiä 
paikkoja museosta toiseen. he eivät ole kiinnostuneita tietämään, että nämä paikat ovat 
palestiinalaiskristittyjen käytössä olevia kirkkoja ja pyhiä paikkoja. kuin farisealaiset he 
katselevat pyhiä paikkoja hurskaasti pyrkien keräämään itselleen siunausta ja vahvistamaan 
yksilökeskeistä omaa uskonvarmuuttaan. se mitä valitsevat nähdäkseen ja tehdäkseen vain 
vahvistaa heidän ennakkoluulojaan, ennakkokäsityksiään ja rajattua todellisuuskäsitystään.
elävä usko jätä kristittyä rauhaan stereotyyppien, totuuden vääristelyjen ja 
epäoikeudenmukaisuuden puolustelujen kanssa. avoimella mielellä kulkeva pyhiinvaeltaja 
etsii elävää kristusta tästä ajasta ja kulkee hänen tavoin köyhien, sorrettujen ja vangittujen 
keskuudessa. hän etsii totuutta ja oikeamielisyyttä ja tukee sekä israelilaisia että palestiinalaisia 
rauhantekijöitä.  

elävä usko jätä kristittyä rauhaan stereotyyppien, totuuden vääristelyjen ja 
epäoikeudenmukaisuuden puolustelujen kanssa. avoimella mielellä kulkeva pyhiinvaeltaja 
etsii elävää kristusta tästä ajasta ja kulkee hänen tavoin köyhien, sorrettujen ja vangittujen 
keskuudessa. hän etsii totuutta ja oikeamielisyyttä ja tukee sekä israelilaisia että palestiinalaisia 
rauhantekijöitä. 
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Oikea pyhiinvaellus palestiinalainen on meille 
kutsu tulla ja nähdä - katsoa itse. se on matka, 
jolla mahdollisuus löytää uusi ja syvempi 
totuus omasta itsestä ja kristillisestä uskosta 
ja muuttua mieleltämme niin että voimme 
koetella ja hyväksyä sen mikä on jumalasta 
- mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja 
täydellistä. room. 12:2.

lähdemme määrätietoisesti ja kunnioittaen matkalle yhdessä Palestiinan kristittyjen kanssa 
läpi heidän maansa ja historiansa. Varaamme aikaa kuunnella, mietiskellä ja rukoilla heidän 
kanssaan. kuuntelemme heidän tarinoitaan, jotka voivat kyseenalaistaa paljon sellaista mitä 
“tiedämme” ja “ymmärrämme” Palestiinan tilanteesta. niistä opimme katsomaan tilannetta 
heidän elämästään ja kamppailustaan käsin.

kristillisen pyhiinvaelluksen tulee lohduttaa murheellisia ja murehduttaa ja ravistella niitä, 
jotka ovat tuudittautuneet omiin uskomuksiinsa.

kohtaamisissa pyhiinvaelluksellamme Palestiinan kristittyjen kanssa voimme etsiä totuutta 
sekä  rauhan ja sovinnon teitä muiden muassa:
 

1. kuunnellen paikallisten kristittyjen raamattuopetusta. ensimmäisten kristittyjen jälkeläisinä 
ja perinteen kantajina heillä voi olla pyhien kirjoitusten syvällistä henkilökohtaista 
ymmärtämystä, jolle palestiinalainen teologia perustuu.

2. löytämällä yhteyksiä elämäntapojen ja kotivaltioidemme politiikan ja Palestiinalaisten 
elämänkohtaloiden ja olosuhteiden välillä. kun nämä yhtymäkohdat tulevat ilmeiseksi, 
hyväksymme vastuumme ja pyrimme toimimaan oman elämämme ja kotimaamme 
toimien muuttamiseksi.

3. kokemalla Palestiinan monet kasvot seuraamalla kristittyjä palestiinalaisia vierailulle 
muslimiveljien ja -sisarien luokse jakamaan kokemuksia ja oppimaan heiltä.

4. korottamalla äänemme lohduttaaksemme ja puolustaaksemme palestiinalaisia, kun 
kuulemme nöyryytyksistä, vihasta, pettymyksistä ja ahdingosta jossa he elävät.

5. liittymällä palestiinalaisten kamppailuun vapauden ja ihmisarvon puolesta.

hengellisyys ja aito Pyhiinvaellus

“ Missä tahansa oikeutta 
loukataan, loukkaa se kaikkien 

oikeuksia kaikkialla.”Martin Luther King Jr.

 



10 Tulkaa ja nähkää



11kuTsu PalesTiinan krisTiTyilTä

mitä raamattu sanoo Pyhiinvael-
luKsesta ja muodonmuutoKsesta?

liian usein olemme tiedottomia kuin lasarus 
näkemättä maailmaa ja ihmisiä ympärillämme. 
jeesus käskee meidän tulla ulos haudastamme 
ja palata elämään tekemään hänen tahtonsa 
ja niitä tekoja, joita meidät on kutsuttu 
maailmassa tekemään. Paavali sanoo (2 kor. 
5:17) “jokainen, joka on kristuksessa, on siis 
uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut 
tilalle!” kertomus lasaruksesta muistuttaa 
meille, että jumalalle mikään ei ole mahdotonta 
- ei edes kuolleiden herättäminen - ja että 
emme saa koskaan alistua siihen luuloomme, 
ettei oikeudenmukainen rauha Palestiinan ja 
israelin välillä olisi mahdollinen.

raamattu kehottaa ja rohkaisee meitä elämään 
jokapäiväistä elämäämme pyhiinvaeltajina ja 
näkemään koko elämämme pyhiinvaelluksena. 
raamattu kokonaisuudessaan todistaa jumalan 
tahdosta palauttaa koko luomakuntansa 
yhteyteen jumalallisen kanssa kohti parempaa, 
taivaallista isänmaata (hebr. 11:16). 
hebrealaiskirjeessä (13:1-2) meitä myös 
kehoitetaan: “Pysyköön veljesrakkautenne 
elävänä. älkää unohtako osoittaa 
vieraanvaraisuutta, sillä jotkut ovat yösijan 
antaessaan tulleet majoittaneeksi enkeleitä.”

elävien ‘pyhien’ tapaamisen Pyhässä Maassa 
tulisi olla kristityille tärkeämpää kuin pyhillä 
paikoilla vierailun. Menemällä yhdessä pyhälle 
paikalle saamme kokea sen jumalan läsnäolon 
ja siunauksen, joka meille on luvattu. jumalan 
voima on elävissä kristityissä, koska olemme 
kaikki yhdessä kristuksen ruumis. emme 
voi olla todistuksena kristuksesta, jos emme halua jakaa toistemme kanssa uskoamme, 
kokemuksiamme, ilojamme, surujamme ja kamppailujamme.

“Tämän sanottuaan Jeesus 
huusi kovalla äänellä: “Lasarus, 
tule ulos!” Silloin kuollut tuli 
haudasta, jalat ja kädet siteissä 
ja kasvot hikiliinan peittäminä. 
Jeesus sanoi: “Päästäkää hänet 

siteistä ja antakaa hänen mennä”
 Joh. 11:43-44

“Sinulle, ihminen, on ilmoitettu, 
mikä on hyvää. Vain tätä Herra 
sinulta odottaa: tee sitä mikä 
on oikein, osoita rakkautta 
ja hyvyyttä ja vaella valvoen, 

Jumalaasi kuunnellen.”
 Miik 6:8

“Iloitkaa iloitsevien kanssa, 

itkekää itkevien kanssa”
Room 12: 15
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jumala puuttuu ihmiskunnan kohtaloihin silloin kun ihmisiä uhataan, väärinkäytetään ja 
tuhotaan. hän katsoi suopeasti abelin, uriaan, 
nabotin ja egyptin orjuuden alla olevien, 
köyhien ja leskien puoleen. jumala elvytti kuivat 
luut niin että  ne heräsivät eloon ja nousivat 
maasta, ja siinä oli luvuton ihmisjoukko 
(hes. 37:10). jumalan valtakunta on siellä 
missä vangitut vapautetaan, sokeat saavat 
näkönsä, rammat kävelevät ja vapautuksen 
hyvää sanomaa julistetaan. jumala lähettää 
profeetat vapauttamaan ihmiset sorron 
ikeen alta ja tuomitsemaan vääryydet.  jumala 
on pyhiinvaelluksella, jolla hän itse kohtaa 
meidät nykyisessä tilassamme rakkaudessa, 
oikeamielisyydessä ja totuudessa. ihmiseksi 
tullut jumala kristuksessa tuli osaksi meidän 
maailmamme moraalisia kamppailuja ja näytti 
meille tien ihmisarvoiseen elämään. jeesus 
samaistuu niihin joille tehdään vääryyttä ja 
haluaa paljastaa sen. ( jeesuksen kertomus 
viimeisestä tuomiosta, Matt. 25:25-35)

“Herran henki on minun 
ylläni, sillä hän on voidellut 
minut. Hän on lähettänyt minut 
ilmoittamaan köyhille hyvän 
sanoman, julistamaan vangituille 
vapautusta ja sokeille näkönsä 
saamista, päästämään sorretut 

vapauteen.” 
Luuk. 4:18

“Jos rakastat Jumalaa, rakastat 
Hänen omiaan - Jumalan 
luomia ihmisiä. Monet meistä 
kristityistä rakastavat kirkkoa, 
rakennuksia, muistomerkkejä, 
perinteitä, pyhiinjäännöksiä, 
liturgioita ja symboleita. 
Jumalan nimessä haluamme 
rakastaa sitä, minkä olemme 
itse luoneet. Emme kuitenkaan 
halua rakastaa sitä, minkä 
Jumala itse on luonut - ihmistä 

ja koko luomakuntaa.” 
Deenabandhu Manchala

Kirkkojen maailmanneuvosto
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yhteys Palestiinan Kristittyihin

Vuosikymmenien ajan miljoonat kristityt 
ovat matkustaneet Pyhään Maahan ja 
palanneet matkaltaan kotiin tajuamatta että 
heidän matkastaan puuttui jotain oleellista: 
kohtaaminen palestiinalaisten niiden 
uskonveljien ja sisarten kanssa, jotka jakavat 
heidän uskonsa. Palestiinan kristityt ovat 
eläneet yli 2000 vuotta maassa, jossa jeesus 
eli, kärsi, kuoli, haudattiin ja nousi kuolleista. 
näiden tapahtumien muisto liittää heidät 
maahan uskon ja traditioiden kautta.

kuten muuallakin arabimaissa, heidän 
kulttuurinsa on tunnettu anteliaasta ja 
lämpimästä vieraanvaraisuudestaan. Palestiinan 
kristityillä on pitkä kokemus jos esi-isien 
ajoista pyhiinvaeltajien vastaanottamisesta ja 
toivottamisesta tervetulleiksi. 

Toimiessaan isäntinä Palestiinan kristityt 
voivat näyttää vieraille pyhiä paikkoja, 
joita tavalliset turistit eivät näe ja todistaa 
kertomuksillaan uskosta, joka on vuosituhansia 
ankkuroitunut näihin paikkoihin. Palestiinan 
kristityille pyhät paikat eivät ole vain 
matkailunähtävyyksiä - ne ovat heidän 
kirkkojaan ja alttareitaan - paikkoja joissa 
he päivittäin harjoittavat uskontoaan. 
Palestiinalaiset - nämä ‘elävät kivet’ ovat pyhien 
paikkojen hoitajia ja sen perinteen kantajia joka 
todistaa jeeuksen ja opetuslasten maallisesta 
vaelluksesta.. 

“Tulkaa hänen luokseen, 
elävän kiven luo, jonka ih-
miset ovat hylänneet mutta 
joka on Jumalan valitsema ja 
hänen silmissään kallisarvoinen. 
Ja rakentukaa itsekin elävinä 
kivinä hengelliseksi rakennuk-
seksi, pyhäksi papistoksi, toim-
ittaaksenne hengellisiä uhreja, 
jotka ovat Jumalalle otollisia 

Jeesuksen Kristuksen tähden”
1 Piet. 2:4-5

“ Palestiinalainen vieraan-
varaisuus on perinne, joka 
juontaa juurensa Jeesuk-
sen aikoihin 2000 vuoden 

päähän.”
Isä Richard Potts. The Liguorian.  

www.visitpalestine.ps 
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Ketä ovat PalestiinalaisKristityt?

kukaan ei tiedä tarkalleen palestiinalaiskristittyjen määrää sillä valtaosa heistä asuu 
diasporassa eikä heistä voida tehdä väestönlaskentaa. israelissa, Palestiinassa ja diasporassa 
elävien kokonaismääräksi on arvioitu 800 000 henkeä. heidän äidinkielensä on arabia ja 
he ovat kiinteä osa palestiinalaisyhteisöjä ja kulttuuria. heidän historiansa alkaa varhaisen 
kirkon synnystä jerusalemissa 2000 vuotta sitten. siitä lähtien he ovat asuneet maassa 
yhtäjaksoisesti. nykyään palestiinalaisalueilla (länsiranta, itä-jerusalem ja Gaza ) asuu noin 
50 000 kristittyä. heidän osuutensa väestöstä on noin 1,2 prosenttia. israelissa asuu arviolta 
160 000 palestiinalaiskristittyä. Pienestä lukumäärästä huolimatta palestiinalaiskristittyjen 
yhteisö on hyvin aktiivinen ja tarjoaa monia sosiaalisia ja koulutuspalveluja. noin 45 % 
Palestiinan kansalaisjärjestöistä on kirkollisia järjestöjä.

ulkomailla asuvista palestiinalaiskristityistä valtaosa asuu yhdysvalloissa, etelä-amerikassa, 
australiassa, kanadassa ja euroopassa. Diasporaan johti 750 000 palestiinalaisten - 
heidän mukanaan 150 000 kristityn - karkoitus kodeistaan vuonna 1948, jolloin nakba 
(palestiinalaisten kansallinen katastrofi) tapahtui. Vuoden 1948 suuri karkoitus kosketti 
kaikkia palestiinalaisia perheitä kristityt mukaanlukien.

Palestiinalaiskristityt kuuluvat itäisiin ortodoksikirkkoihin, ortodoksikirkkoihin, katolisiin 
kirkkoihin tai evankelisiin kirkkoihin. Virallisesti tunnustettuja kirkkokuntia on 13 sekä näiden 
lisäksi joitakin pieniä evankelisia kirkkoja.

kristittyjä elää kaikilla länsirannan ja Gazan hallintoalueilla, mutta enemmistö heistä asuu 
pyhien paikkojen äärellä Beetlehemissä ja jerusalemissa. kymmenen kaupungin tai kunnan 
johdossa kristitty pormestari. Palestiinalaishallinnossa työskentelee useita kristittyjä 
kansanedustajina ja ministereinä.
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miten Kohtaan Palestiinalaisia? 
ehdotuKsia luonteviKsi tavoiKsi 
tavata PaiKallisia

1.  Vieraile kirkoissa, osallistu jumalanpalveluksiin yhdessä heidän kanssaan. Viipyile 
paikalla ja juttele ihmisten kanssa. Palestiinan kirkkojen joukosta löydät myös oman 
tunnustuskuntasi seurakunnan.

2. Tee retkiä palestiinalaisen oppaan johdolla (ks. aineistot s. 24) ainakin osan aikaa. 
israelilaiset matkanjärjestäjät järjestävät retkiä länsirannalle, mutta matkailijoiden 
kokemuksien mukaan israelilaiset oppaat tulkitsevat palestiinalaisten tilanne kovin 
toisella tavalla ja yrittävät estää matkailijoita tapaamasta ‘arabeja’.

3. kun israelilaiset matkanjärjestäjät tuovat matkailijat käymään syntymäkirkossa 
Beetlehemissä, ryhmät viipyvät siellä korkeintaan tunnin. Vain äärimmäisen harvoin 
paikalliset hyötyvät taloudellisesti millään lailla tästä liikenteestä. Voit tukea paikallista 
taloutta viipymällä Beetlehemissä ja nauttamalla sen tunnelmasta. syö ravintoloissa, tee 
ostoksia ja yövy paikallisissa hotelleissa.

4. Vieraile Palestiinan kulttuuri, koulutus-, teologisssa ja yhteiskunnallisen työn keskuksissa.

5. Ota yhteyttä palestiinalaisiiin kansalaisjärjestöihin jotka työskentelevät esimerkiksi lasten 
tai  naisten oikeuksien, ihmisoikeuksien tai vammaisten puolesta. kysy voitko tutustua 
näiden järjestöjen työhön.

6. järjestä vierailu palestiinalaisen perheen luo. Paikalliset matkanjärjestäjät etsivät 
sinulle mielellään isäntäperheen, jonka luona voit käydä aterioimassa tai vaikka viettää 
muutaman päivän.

7. hanke palestiinalainen opaskirja, josta saat paikallistietoa. esimerkiksi Palestine and 
Palestinians. (ks. aineistot s. 19).

8. liiku kohteissa jalkaisin. Pääreiteiltä syrjässä sinulla on mahdollisuus nähdä luontoa, 
maisemia ja kulttuuria, jota ohi kiitävän auton ikkunasta et voi nähdä.
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Pyhän maan matKailijan eettinen 
ohjeisto

Palestiinalaiset ja kansainväliset järjestöt ovat laatineet nämä ohjeet yhteistyössä edi 
tääkseen vastuullista matkailua ja pyhiinvaellusta Palestiinassa. alla on poimintoja 
ohjeiden tärkeimmistä kohdista. ohjeet kokonaisuudessaan löydät sivustosta www.
pyhamaa.net kohdasta matkailu.

Valmistautuminen ennen matkaa
1. rakenna moni- ja tasapuolinen matkaohjelma. Pyri vierailemaan ja yöpymään monilla 

eri paikkakunnilla.

2. Valmistaudu matkaan lukemalla oppaita, matkakertomuksia ja seuraamalla alueen 
tilannetta koskevia artikkeleita ja uutisia. (ks. aineistot, s. xx-xx).

3. Ota yhteyttä palestiinalaisiin saadaksesi ajantasaista tietoa tilanteesta, turvallisuudesta, 
paikallisesti historiasta, kulttuurista ja perinteestä.

4. älä ole ennakkoluuloinen: pyri oppimaan uutta ja tutustumaan asioihin ja uusiin 
ihmisiin.

Matkalla

  5. Oma asenne:
    • Pyri oppimaan ja kunnioittamaan paikallista kulttuuria. Kuvaaminen on yleensä 

hyväksyttävää. Varmistaudu kuitenkin siitä kysymällä ihmisiltä lupa.l. 
    •  Noudata paikallisia tapoja. Kunnioita paikallista pukeutumistapaa ja pukeudu hillitysti. 

sekä kristityt että muslimit arvostavat Palestiinassa peittävämpää pukeutumista.
    • Pyri vuorovaikutukseen ja viettämään aikaa paikallisten ihmisten kanssa. Hyväksy se, 

että sinun ja heidän arvonsa voivat poiketa toisistaan. heidän käsityksensä ajasta, 
henkilökohtaisesta tilasta, vuorovaikutuksesta ja yhteiskunnasta voivat olla erilaisia. 
Toisenlaiset arvot eivät ole vääriä tai huonoja - ainoastaan erilaisia.

  6. Oma käyttäytyminen
• Vältä äkkipikaisia tunnereaktioita. Rahan antaminen säälistä voi olla loukkaav
• Varmista, että tutustut paikallisyhteisöihin ja tuet niitä, kun ne taistelevat arvojensa ja 

olemassaolonsa puolesta.
• Tue yhteisöjä vastuullisesti. Älä vaadi tai pyri muuttamaan niiden tapoja tai 

mukautmaan omiin tapoihisi. 
• Kun vierailet pyhillä paikoilla, pyydä kyseisen uskonnollisen yhteisön edustajiia 

opastamaan.guide you.
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7. luonnonvarojen käyttö
• Vältä tuhlailevaa luonnonvarojen käyttöä ja tee yhteistyötä paikallisten asukkaiden 

kanssa luonnonvarojen säästämiseksi. 
• Ole valmis mukautumaan paikalliseen käytäntöön: Älä odota toimivasi samoissa 

olosuhteissa ja samalla kulutustasolla kuin kotona.

8. Tue paikallista elinkeinoelämää:
• Osoita arvostusta paikalliselle asiantuntemukselle ja maksa sen käytöstä kohtuulllinen 

korvaus.
• Osta paikallisia tuotteita.
• Työskentele sen puolesta, että matkailulla voisi olla myönteinen vaikutus 

paikallisyhteisöön.
• Käytä paikallisia liikennevälineitä, oppaita, majoitusta, ravintoloita ja toreja 

hyödyttääksesi paikallista elinkeinoelämää. anna juomarahaa paikallisen tavan 
mukaisesti. 

9. Muista, että kohtaamasi ihmiset ovat eläneet sotilasmiehityksen alaisina vuosien ajan
    Ole valmis kuuntelemaan heidän näkökantojaan ja kunnioita niitä. 

10. inspiroidu paikoista ja ihmisistä, joita kohtaat. koe paikallisten ihmisten arkipäiväistä
      elämää.

Paluu matkalta
Kun palaat matkalta Palestiinaan, kerro kokemuksistasi ystäville ja sukulaisille. 
Palestiinlaiset isäntäsi ovat tyytyväisiä jos tietävät, että muistat heitä ja kerrot heidät 
elämästään toisille. näin voit vahvistaa matkailun inhimillistä puolta ja osoittaa 
arvostustasi ja tukeasi paikallisille yhteisöille.

11. jaa kokemuksesi:
• Harkitse mahdollisuutta rakentaa siltaa kotipaikkasi ja matkakohteesi ihmisten välille.
• Kerro tapaamiesi ihmisten tarinoita eteenpäin.
• Jos matkustit ryhmässä, keskustelkaa kokemuksistanne. 
• Jaa kokemukset perheen ja yhteisösi kanssa. Kirjoita matkastasi artikkeleita.

12. Pidä lupauksesi ja seuraa kutsumustasi
• Muista lupaukset mitä teit ja toimi niiden mukaan. 
• Muista ihmisiä, jotka tapasit ja kunnioita heitä. Rukoile heidän puolestaan.

13. anna kokemuksesi rikastaa elämääsi ja opi uutta.
• Kyseenalaista stereotypiat ja yleistykset: ne joita sinulla oli ennen matkaa ja ne jotka 

syntyivät matkan kokemuksista. 
• Vastusta ennakkoluuloja ja epäoikeudenmukaisuutta silloin kun kohtaat niitä. 
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14. Toimi aktiivisesti:
• Ota selvää kotimaasi toiminnasta ja vastuunkannosta Lähi-Idän konfliktissa. Jos 

havaitset epäoikeudenmukaisuutta, paljasta se ja toimi sen poistamiseksi. 
• Puutu väitteisiin, joista et ole samaa mieltä. Pyri muuttamaan virheelliset väitteet 

matkailuesitteissä, tiedonvälityksessä ja pyri muuttamaan vääristyneitä käsityksiä 
koskien Palestiinaa ja palestiinalaisia.

lähde: a Code of Conduct for Tourism in the holy land. a Palestinian initiative. 
Palestinian initiative for responsible Tourism (PirT), 2009. www.pirt.ps suomeksi http://
www.pyhamaa.net/palestiinan-matkailun-eettinen-ohjeisto.html
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suomessa (suomeKsi)

eaPPi Finland
kirkkojen maailmanneuvoston ihmisoikeustarkkailuohjelman suomalainen sivusto.
www.eappi.fi 

iCahD Finland
Palestiinalaisten karkoituksia ja talojen tuhoamista vastustavan liikkeen verkkopalvelu. 
www.icahd.f

Pyhä Maa
Vapaaehtoisvoimin ylläpidettu materiaalipankki, josta löytyy ihmisoikeusjärjestöjen jkirkojen 
tiedotteita ja matkailutietoa suomeksi.
www.pyhamaa.net

suomen lähetysseura
www.mission.fi/tyo_maailmalla/alueet/jordania_ja_palestiinalaisalueet/

Palestiinassa (englanniKsi tai muilla Kielillä)

al haq
itsenäinen palestiinalainen ihmisoikeusjärjestö. www.alhaq.org

applied research institute of jerusalem
Tutkimuskeskus, joka edistää kestävää kehitystä miehitetyillä palestiinalaisalueilla. www.arij.org

Defence for Children international - Palestine section. 
unCrC:n toteuttava lastensuojelujärjestö. www.dci-pal.org 

international Center of Bethlehem
luterilainen ekumeenisessa hengessä toimiva paikallinen kehittämiskeskus Beetlehemissä. 
www.annandwa.org/dar

international Middle east Media Center. 
itsenäinen uutistoimisto. www.imemc.org 

lähdemateriaalia
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joint advocacy initiative (jai) of the east jerusalem yMCa 
and yMCa of Palestine.
nMky:n ihmisoikeus- ja avustusjärjestö. www.jai-pal.org 

evangelical lutheran Church of jordan and the holy land
jordanian ja Pyhän Maan evankelisluterilainen kirkko. Paljon tietoa palestiinalaisten 
tilanteesta. www.elcjhl.org 

kairos Palestine
Palestiinan kristittyjen viesti maailmalle. www.kairospalestine.ps julistus myös suomeksi 
www.pyhamaa.net. 

Palestine Center for human rights
Gazassa toimiva ihmisoikeusjärjestö. www.pchrgaza.org 

Palestinian Bible society
Palestiinan raamattuseura. www.pbs-web.com 

sabeel
Palestiinalainen vapautuksen teologian tutkimuskeskus. www.sabeel.org 

israelissa (englanniKsi tai muilla Kielillä)

alternative information Center
Palestiinalaisten ihmisoikeuksia ajavat tietotoimisto. www.alternativenews.org. 

Breaking the silence
israelin sotilainen kertomuksia toimimisesta miehitysjoukoissa. www.shovrimshtika.org. 

B’tselem
israelin miehittämien alueiden ihmisoikeusjärjestö. www.btselem.org. 

Gisha
liikkumisvapautta puolustava kansalaisliike. www.gisha.org. 

rabbis for human rights
rabbien järjestö, joka pyrkii estämään ihmisoikeusloukkauksia israelissa ja miehitysalueilla. 
www.rhr.org.il. 

Who Profits? 
israelin “miehitysteollisuutta” analysoiva järjestö. www.whoprofits.org 
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Zochrot
israelilainen järjestö joka levittää tietoisuutta palestiinalaisten karkotuksesta 1948 (nakba). 
www.nakbainhebrew.org.

Kansainväliset järjestöt (englanniKsi)

Christian Peacemaker Teams (CPT)
kristillinen järjestö, joka tukee väkivallan uhreja väkivallattoman vastarinnan keinoin.
www.cpt.org 

international solidarity Movement
Väkivallatonta vastarintaa ja kansainvälistä solidaarisuutta. www.palsolidarity.org. 

un Office of the high Commissioner for human rights
yk:n puolueettomia raportteja miehitysalueelta. www.ohchr.org/countries/Menaregion/
Pages/Psindex.aspx.
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doKumenttieloKuvia

hope in a slinghshot (2008)
www.roninfilms.com.au/feature/1706.html 

Occupation 101 (2006)
www.occupation101.com 

slingshot hip hop (2008)
www.slingshothiphop.com/dvd 

With God on our side (2010)
www.withgodonourside.com 

matKailu- ja Pyhiinvaellustietoa

Pyhä Maa -verkkopalvelun suomenkieliset matkailusivut
www.pyhamaa.net 

alternative Tourism Group
kansalaisjärjestö joka tarjoaa vastuullisen matkailun palveluja. www.atg.ps 

Travel Palestine
Palestiinan virallinen matkailusivusto. www.travelpalestine.ps

Palestinian initiative for responsible Tourism
Vastuullisen matkailun verkosto Palestiinassa. www.pirt.ps

Visit Palestine
Palestiinan matkaopassivusto. www.visitpalestine.ps 

Palestine and the Palestinian 
(2. painos 2008). aTG:n toimittama tietokirja ja matkaopas Palestiinasta. www.atg.ps
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