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Rakas lähettäjämme,
Ei kuulu laulua Juudan kaupungista, eikä Jerusalemin kaduilta:( Itku ja murhe seuraa jokaista
väkivaltaista yhteenottoa, puukottamisia ja ampumisia. Lähdin eilen normaalisti hakemaan
lapsia koulusta. Lasten kouluhan on muurien ympäröimä, niinkuin aidan ympäröimänä ovat
muutkin koulut. Portilla seisoo kaksi aseistettua vartiaa; tämä on ihan jokapäiväistä ja normaalia.
Mutta kun me lapsia hakevat vanhemmat oli päästetty kouluun, niin koulun suuret teräsportit
suljettiin ja oppilaille kuulutettiin, että palaavat kotiluokkiinsa. Kadulla meni poliisiautoja ja
ambulansseja joka suuntaan ja meille vanhemmille tiedoitettiin, että lapset päästetään luokista
vasta, kun tilanne kaduilla rauhoittuu. Kaikki odottelimme rauhallisina puolisen tuntia
ylimääräistä ja sitten saimme luvat lähteä kukin koteihimme. Mielenkiintoista tilanteessa oli se,
että kaikki olivat ihan rauhallisia, ei kyyneliä, eikä paniikkia – tätähän elämä Lähi-idässä on.
Kotimme, Lähetysseuran Shalhevetyah keskus on turvallinen paikka, vaikka sijaitseekin ihan
Jerusalemin ydinkeskustassa. Toki keskus on muurien ympäröimä ja toki meilläkin on vartija,
mutta aseistamaton. Sitä moni keskuksen kävijäkin ihmettelee; keskus on kuin keidas erämaassa.
Paikka, jossa voi levähtää, kokoontua, rauhoittua, rukoilla, mutta myös soittaa, laulaa, pelata ja
remuta. Keskuksella kokonnumme yhdessä ilman kieleen, uskontoon, poliittiseen
mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai
muuhun tekijään perustuvaa erotusta.
Työt ja arki menee eteenpäin ihan normaalisti.
Jälleen pihamme on täynnä lapsia, jotka tuovat
elämän ääntä kaikkialle. Sami opettaa lapsia
soittamaan musiikkistudiossamme, Pasi ja Soili
pelaavat pingistä tai korista lasten kanssa. Ettei
elämä olisi vain jokapäiväistä selviytymistä, on
meillä sillointällöin (aika useastikin) aihetta suureen
juhlaan. Riemu raikui (yli äyräiden) ja naapurit
asettelivat korvatulppia, kun keskuksella kokoontui
Bellen thairyhmä kastejuhlaan muutama viikko
sitten. Oikeastaan siinä meni koko viikonloppu
juhliessa, mutta aihettakin oli, kun keskuksen
kasteallas oli täytetty ja Jumalan lapsiksi sekä
seurakunnan jäseniksi kastettiin 7 thailaista.

Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja
maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja
Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen
käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman
loppuun asti. Mt. 28:18-20.
Pyydämme saada olla rukouksissanne, kuten tähänkin asti. Siunausta.
Keskuksella on facebookissa omat sivut, jos haluat lukea tuoreimpia kuulumisia, jossa
osoitteemme on FELM Shalhevetyah Center Jerusalem
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