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YLEISÖ ON LÖYTÄNYT UUDELLEEN KAIRON KANSAINVÄLISET KIRJAMESSUT!

Egyptin Pipliaseuran pääsihteeri Ramez Atallah kertoo kuulumisia Kairon
kirjamessuihin liittyen:
Monen vuoden tauon jälkeen Kairon kansainvälisillä kirjamessut kiinnostavat taas
väkijoukkoja. Viimeisten seitsemän vuoden aikana kirjamessut kyllä järjestettiin, mutta
osallistujamäärät jäivät varsin alhaisiksi.
Suureksi yllätykseksemme ihmiset jonottivat päästäkseen kirjamessuille.
Messukeskuksen sisäänkäynnillä oli tuntien jono, kun yli 10 000 innokasta
messuvierasta odotti sisäänpääsyä kirjojen äärelle. Tämän vuoksi myös itselläni oli
vaikeuksia päästä sisään.

Pipliaseuran myyntipöydät kiinnostivat
Minua rohkaisi suuresti nähdessäni, miten Pipliaseuramme myyntipöytien
ääressä oli väkeä. Ihmiset tutkivat tarjouskirjoja ja tuoteuutuuksiamme.
Eniten kiinnostusta herätti isotekstinen Raamattu alaviitteillä sekä
”Kertomus” –niminen arabiankielinen kirja. Tähän kyseiseen kirjaan on
koottu raamatunteksteistä läpileikkaus alkaen 1. Mooseksen kirjasta
päättyen Ilmestyskirjaan. ”Kertomus” esittelee helppolukuisesti
Raamatun keskeisimmät sisällöt ihmiselle, joka tutustuu niihin
ensimmäistä kertaa.
Egyptin Pipliaseura julkaisee paljon raamattumateriaalia lapsille.
Kirjamessuilla oli myynnissä uusi DVD huippusuositusta Kingo-hahmosta,
jonka välityksellä raamatunkertomukset tulevat lapsille tutuiksi. Toinen
uusi, lapsille tarkoitettu kirja oli ”Prinsessa kertomukset”. Kirjaan on
koottu 15 Raamatun naisen tarinat luovasti ja lapsille sopivalla tavalla
kerrottuina.
Katselin, miten ihmiset tutkivat raamattukirjojamme ja ostivat niitä.
Minua kosketti nähdä, miten Uudet testamentit tekivät kauppansa.
Myimme niitä todella edullisesti, vain yhden Egyptin punnan hintaan (on
noin 0,12 e).

Tänä päivänä Egyptissä ei saa punnalla juuri mitään, mutta
työmme tukijoitten ansiosta pystyimme myymään Uusia
testamentteja nimelliseen hintaan. Vapaus osallistua
Kirjamessuilla tekee mahdolliseksi saattaa Raamattu
vapaasti kaikkien ihmisten saataville, myös heille lukuisille,
jotka eivät koskaan ole nähneet Raamattua.
Pipliaseuramme myynnistä vastaava työntekijä kertoi
minulle eräästä asiakkaasta, joka osti 200 Raamattua.
Tämä asiakas halusi antaa jokaiselle isänsä hautajaisiin
osallistuneelle vieraalle muistolahjaksi oman Raamatun.
Lahjan saajista ainakin 50 ihmistä sai tutustua ensimmäistä
kertaa Raamatun sanomaan.
Rukoilkaa työmme puolesta, jotta Kirjamessuilla ja
monissa muissa tapahtumissa eri puolilla Egyptiä Jumalan
sana voisi levitä ja koskettaa ihmisten sydämiä. Rukoilkaa
kristityille turvallisuutta.
Kiitos tuestanne!
Ramez Atallah

Kairon kansainvälisille kirjamessuille osallistuminen on Egyptin Pipliaseuran työn
kannalta merkittävää, sillä tapahtuma antaa Pipliaseuralle mahdollisuuden esitellä
raamattumateriaalia varsin laajalle yleisölle. Lahjoittajien ja seurakuntien tuen turvin
pystytään kattamaan kirjojen tuotantokustannuksia ja myymään esimerkiksi Uusia
testamentteja nimelliseen hintaan. Sana saavuttaa näin uusia lukijoita.
Kiitos mukanaolosta Egyptin raamattutyössä!
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