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Rakas lähettäjämme. Koko syksy on ollut monenlaista arkea ja juhlaa. Israelissa on vietetty Sukkotvuodenaikajuhlaa ja juuri olemme lähestymässä Hanukkaa. Meidän kristittyjen ja suomalaisten sekä
Lähetysseuran omia juhlia on ollut myös runsaasti.

Lokakuussa, ensisateiden jälkeen, keräsimme keskuksemme
oliivipuista sadon, jonka sitten kävimme puristamassa öljyksi
lähistöllä Beit Jalassa sijaitsevassa kylmäpuristamossa.
Asiakkaat toivat säkkinsä punnitukseen, jonka jälkeen pesulla
käyneet oliivit murskattiin kivineen kaikkineen isojen pyrivien
kivipyörien alla. Syntynyt mäski annosteltiin suuttimesta
seuraavaksi isoille, pyöreiden reikänäkkileipien näköisille,
ilmeisesti niinistä tehdyille alustoille. Päällekkäin ladottuina ne
pantiin prässiin ja niin meidänkin (hieman kuivista) oliiveista
saatiin n. 24 litraa kauniin kellertävänvihreää öljyä.
Vuoroperiaate toimi hyvin eivätkä ihmiset etuilleet, mikä ei ole
täällä aina itsestään selvää.

Vastakerättyjä oliiveja. Saimme
Jerusalemin puutarhastamme
satoa yli 120 kiloa. Puristimme
siitä n. 24 litraa öljyä Beit Jalassa,
Beetlehemin viereisessä kylässä.
Alue on ollut kristittyä seutua,
mutta nykyään kristityt ovat
vähemmistönä monin paikoin
mm. maastamuuton seurauksena.

Paikallisten kanssa oli mukava jutella ja kertoa mitä töitä pappi ja
Lähetysseura oikein tekevät Pyhällä maalla, asiakkaina kun oli
enimmäkseen muslimeja. Alue on ollut aikanaan kokonaan
kristittyä seutua, mutta tilanne on muuttunut. Joillakin alueilla
nk. Länsirannalla kristityt ovat lähteneet kokonaan pois.
Huivipäinen herra kutsui minut kahville kotiinsa –olisi hienoa
tavata tämä herra jonka kylässä kasvaa eräiden tietojen mukaan
monituhatvuotinen oliivipuu. Oliivi ja oliiviöljy ovat tällä alueella
historian saatosta asti olleet arvossaan.
Uskonpuhdistuksen juhlajumalanpalvelus, pala taivasta

Oliivipuristamossa tutustuu
helposti uusiin ihmisiin. Tämän
herran kanssa keskustelimme
pitkään ja lopulta hän kutsui
luokse kyläänsä kahville. Seppo
kuvassa oikealla.

Uskonpuhdistuksen juhlajumalanpalvelus pidettiin Jerusalemin
Vanhankaupungin ytimessä sijaitsevassa luterilaisessa
Redeemerin kirkossa. Siellä saattoi jälleen aistia mitä Jeesus
tarkoitti sanoessaan, että mistä meidät tunnistetaan Hänen
opetuslapsikseen: keskinäisestä rakkaudesta! Palvelusvuorossa
oli luterilaisia pappeja eri kansallisuuksista, mukana myös
keskuksemme Mari-pappi, ja kirkon ensimmäisellä penkillä istui
juhlaamme kunnioittaen nk. klassisen kristinuskon edustajia niin
Armenian kuin Syyriankin ”Wanhoista” kirkoista, room. katolisia
ja ortodokseja vain muutamia kirkkokuntia mainitakseni. Kuin
pala taivasta.

Juhlajumalanpalveluksen jälkeen
kunnianarvoisa joukko siirtyi salin
puolelle jatkamaan juhlaa uusien
lämpimien kohtaamisten merkeissä.
Mieleeni tulikin eräs kohtaaminen
taksikuskin kanssa kauan sitten
yhdeksänkymmentäluvun lopulla.
Tuolloin olimme vielä Japanin-lähettejä
ja vierailimme Filippiineillä, katolisessa
maassa. Taksimies kysyi uskoimmeko
Isään Jumalaan? johon vastasimme
”Kyllä”, no uskotteko Jeesukseen?
”Kyllä”, no uskotteko sitten Pyhään
Henkeen? ”Kyllä”... no sittenhän meillä
on sama usko! sanoi hän ja jatkoi
iloisena autonsa ohjaamista. Jospa
kristittyjen yhteys syntyisikin näin
helposti, mutta vaikkei syntyisi, niin
sitä saatiin maistaa jälleen 31.10.2014 pidetyssä reformaatiojuhlassamme.

Suomen Lähetysseuran Lähi-idäntyön
alkamisesta on tänä vuonna 2014 tullut
kuluneeksi 90 vuotta. Juhlallisuudet
järjestettiin Jerusalemin keskuksella ja suuri
joukko ystäviä, arviolta n. 90, saapui
juhlistamaan merkkipäivää kanssamme.
Shalhevetyah-kirkossamme pidettiin
juhlamessu, jossa saarnasi Jordanian ja
Pyhän maan ev.lut. kirkon piispa Munib
Younan aiheesta ”Kuinka ihanat ovat
ilosanoman tuojan jalat”. Piispa muistutti
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mieliin tärkeitä asioita, esimerkiksi sen, että Lähetysseura on alusta lähtien työskennellyt niin
arabien kuin juutalaisten parissa. Tero Norjasen, Lähetysseuran vs. ulkomaantyön johtajan
juhlapuheessa muistutettiin, että ”Jeesus kutsuu meitä rakastamaan Jumalaa ja
lähimmäisiämme. Tämä kutsu kuuluu erityisesti konfliktien, väkivallan ja epätoivon keskellä”.
Kaiken tämän juhlimisen keskellä myös
arjessa pääsemme toteuttamaan
Mestarimme jalanjäljissä kulkemista.
Keskuksellamme käy säännöllisesti vieraita
niin Suomesta , kuin ulkomailtakin, mutta
myös paikallisia työmme kiinnostaa. Sain
jälleen pitää työmme esitelmän Eero
Junkkaalan marraskuun ryhmälle ja tähän
kohtaamiseen olin järjestänyt
palestiinalaiskristittyjen elämästä puun ja
kuoren välissä kertomaan
Beetlehemiläispastori Nihadin. Hän kertoi
elävästi ja vetoavalla tavalla samaa, mitä
piispa Younan on tuonut lukuisat kerrat esille:
”Suomen kristityt, älkää unohtako meitä!”.
Kuvassa kirkkosalissamme on vauhdissa Nihad-pastori ja vauhdikkaan puheen loistavana
tulkkina Sanansaattajat-lähetysjärjestön medialähetysjohtaja pastori Juha Auvinen, joka
olimukana ryhmässä.
Junkkaalan ryhmän jälkeiselle päivälle olin sopinut tapaamisen ja Lähetysseuran työn esittelyä.
Tuolloin keskuksellamme vieraili ryhmä paikallisia, media-alaa läheisessä koulussa opiskelevia
juutalaisnuoria oppaidensa kanssa. Kyseisiä ryhmiä olen kohdannut useita ja kohtaamiset ovat
olleet erittäin lämpimiä. Monet kerrat on mukaansa lähtenyt myös hepreankielisiä Raamattuja,
jotka pitävät sisällään Uuden testamentin.
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Joulu, juhlista jaloin

Jälleen tänä vuonna menemme
jouluaaton jumalanpalvelukseen
Beetlehemin Luterilaiseen
Joulukirkkoon, joka on varmaankin
viimevuotiseen tapaan ääriään
myöten täynnä. Saan osaltani olla
auttamassa kynttilähartauden
tekemisessä, minua pyydettiin
lukemaan siellä rukous japanin
kielellä

Tuuli ja jouluaasi 

Tällä uutiskirjeellämme haluamme samalla toivottaa teille kaikille rakkaille ystäville:
Hyvää Joulua ja Siunattua Uutta Vuotta 2015
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