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Pyhäkouluseurat

KAIVON RAKENTAMINEN (Riitta Yliluoma)

*Hartautta varten tarvitset dublopalikoita, kangasta, vesiastian, pienen mukin ja kuvan ihmisestä, joka elää
maassa jossa veden saanti on vaikeaa. Kertomuksen Susanin elämää kuvaavan kohdan voi muuttaa
omistamasi kuvan ihmistä kuvaavaksi.
Mitä kaikkea me tarvitsemme, jotta voimme elää ja voida hyvin? Kodin, vaatteita, ystäviä, vanhemmat,
jotka pitävät huolta. Kaikkein tärkeintä kuitenkin on varmaankin ruoka ja ennen kaikkea vesi. Ilman vettä
emme voi elää montakaan päivää.
Monessa maassa pula puhtaasta vedestä on suuri. Mistä voi saada puhdasta vettä? Entäs jos ei ole
vesihanoja tai vesijohtoja? Voidaan rakentaa kaivo. (Jaetaan lapsille legopalikoita.) Teillä on käsissänne
legopalikat, rakennetaan niistä tänne hiekalle kaivo. (Palikoista tehdään neliön tai suorakaiteen muotoinen
kehikko.) Tehdään korkeat reunat, ettei kukaan putoa kaivoon. Tuleekohan tänne kaivoon vettä? (Aseta
vaivihkaa vesiastia kaivon pohjalle. Se onnistuu parhaiten siten, että nostat kaivon kehikon pöydälle, jossa
on kangas. Kankaan poimuihin on piilotettu vesiastia. Ota vettä kaivosta pienellä mukilla.) Hienoa me
saimme yhteistyöllä rakennettua kaivon.
Tässä on kuva lapsesta kotinsa pihalla. Lapsen nimi on Susan ja hän on juuri palannut kotikyläänsä. Susan ei
ole ennen nähnyt kotiaan, sillä hän on syntynyt evakkoleirillä. Susanin perhe joutui kuusi vuotta sitten
pakenemaan sotaa. Nyt sota on ohi ja perhe voi palata takaisin kotikylään. Kotikylässä kaikki on muuttunut.
Pellot on raivattava ja hajonnut kotitalo on rakennettava uudelleen. Susanin kotikylässä on kuivaa ja vesi on
kaukana. Mitenkä me voisimme auttaa heitä, että he voisivat saada ruokaa ja puhdasta vettä. Miten me
voimme rakentaa oikean kaivon? Tai auttaa heitä itseään rakentamaan kaivon ja myös uuden kodin.
Meiltä Suomesta lähtee ihmisiä maailmalle auttamaan Susania ja muita hänen kaltaisiaan, jotka tarvitsevat
apua. Tällaiset ihmiset ovat lähetystyöntekijöitä. He auttavat ihmisiä rakentamaan kaivoja tai jollain muulla
tavalla. Aina riippuen siitä, mitä apua ihmiset tarvitsevat ja siitä, millaista apua lähetystyöntekijä osaa
antaa. Opettaja esimerkiksi opettaa ja lääkäri parantaa sairaita ja rakentaja rakentaa kaivon. Samalla
lähetystyöntekijät kertovat ihmisille Jeesuksesta. Me voimme auttaa kaukana maailmalla
lähetystyötä tekeviä ihmisiä antamalla rahaa keräyksiin, joissa kerätään heille rahaa. Mutta meillä on
toinenkin tapa auttaa, ja se on erityisen tärkeä. Meidän tehtävä täällä Suomessa on rukoilla meidän omien
lähetystyöntekijöiden puolesta.
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