Jerusalem 10.11.12
Hei hyvät lähetyksen ystävät.
”Jerusalem prays, Tel Aviv plays, Haifa works”
Olemme nyt olleet Jerusalemissa hieman yli kuukauden – tai
kuusi sapattia. ”Noutajinamme” 3.10. Tel Avivin lentokentältä
oli kaksi työtoveriamme, Riitta ja Janne, joiden kyydeillä
pääsimme laukkuinemme uuteen kotiimme Shalhevetyahkeskukseen. Matkustimme kahteen autoon jakaantuneena ja
minä matkustin Salon seurakunnasta tutun humoristisen Riitan
kanssa, joka aloitti heti työhön perehdytyksen kertomalla, että
Jerusalem prays, Tel Aviv plays, Haifa works eli että Jerusalem
rukoilee, Tel Aviv huvittelee ja Haifa tekee työtä. Hyvin pian
huomasimme, että asiassa oli ainakin yli puolet totta.
Sukkot
Saavuimme nimittäin maahan juutalaisten viettäessä suurta juhlaansa Sukkotia – Lehtimajajuhlaa.
Sukkot näkyi katukuvassa mm. siten, että joka puolella näkyi rakennettuna pieni ”maja” pihalle, tai jos
pihaa ei asunnon pienuuden takia ollut, niin esim. parvekkeilla oli tällaisia kangasseinäisiä ja lehvä- tai
olkikattoisia majoja. Juhla on heille tärkeä. Silloinhan juhlistetaan mm. sadonkorjuuta ja muistellaan
Mooseksen johtamaa Egyptistälähdön jälkeistä erämaavaelluksen aikaa, jolloin jouduttiin asumaan
kevyesti kyhätyissä majoissa.
Saavuimme Israeliin keskelle tällaista juhlintaa tietoisena siitä, että se
aiheuttaisi arkielämässä runsaasti poikkeuksia – virastot yms. olivat
kiinni. Mutta koska viisumit oli saatu kuntoon, muuttomme Israeliin
oli mahdollista. Shalhevetyah-keskus oli odottanut meidän saapuvan
jo elokuussa, mutta maahanmuuttoon vaadittavat paperityöt veivät
oman aikansa. Anomisruljanssin olimme aloittaneet kesäkuun alussa
ja kun lupa sitten tuli, oli lentolippujen tilaamisella jo hieman kiire.
Olivathan kaikki tyttömme ehtineet jo aloittaa koulunkäyntinsä
Suomessa ja koulun aloittamisen venyminen Jerusalemissa ei ollut
kenenkään etu. Virastojen, koulujen ja muiden tärkeiden instanssien
ollessa kiinni keskityimme Shalhevetyah-keskukseen, sen runsaaseen
toimintaan ja keskuksen johtamiseen liittyvään maailmaan.
Tyttömme Liina, Roosa ja Tuuli saivat hieman aikaa tutustua
paikkoihin ennen koulujen aloittamista. Pyry on kirjoittanut

ylioppilaaksi kesällä Japanissa, joten hän ryhtyi auttamaan vapaaehtoistyössä.
Pyhä Arki
Shalhevetyah-keskuksen työhön perehtyminen ja
käytännön
rutiinit
alkavat
hahmottua.
Työtovereidemme kanssa työskentelemme sen
toteutumiseksi, että keskus voisi toimia moninaisessa
palvelutehtävässään niin hyvin kuin mahdollista.
Toimistotyö on osa arkea, niin myös lukemattomissa
keskuksen vaatimissa askareissa kulkeminen.
Ehtoollishartauden järjestäminen keskuksella tai
peräti Puutarhahaudalla on osa työtä, jota nyt
saamme olla tekemässä. Arki ja juhla vuorottelevat
ja ovat usein lomittain, Jerusalemissa arki ja pyhä
ovat kuin kiinni toisissaan – kirjaimellisesti. On vaikea kuvailla niitä tuntoja, joita sydämessä syntyy siitä
että näillä samoilla seuduilla, ei kovinkaan kaukana tästä paikasta, jossa tätä kirjettä juuri nyt kirjoitan,
itse Mestarimme ja Vapahtajamme on syntynyt, elänyt, ristiinnaulittu ja haudattu – sekä noussut
kuolleista! En usko että nämä raamatulliset asiat koskaan arkipäiväistyisivät, vaikka niiden keskellä saa
Jumalan armosta elää omaa arkea ja juhlaa-arkipyhää tai ehkä paremminkin Pyhää Arkea.
Rukousta
– lasten koulutien puolesta
– viisutta ja johdatusta keskuksen johtamisessa
– siunausta keskuksen suojissa tapahtuville monille työmuodoille
– rauhaa maailmaan
Erilaista
Täällä autoilu sujuu, kun vaan uskaltaa mennä mukaan liikenteen sekaan. Erilaista se toki on, mutta
omalla tavallaan hyvinkin toimivaa. Eräs asia hieman silti mietityttää; ruuhka aikana autoilijoiden
joutuessa joksikin aikaa – liikennevalojen tms. vuoksi pysähtymään, alkavat monet torvet soida. Melkein
tuntuu siltä, kuin he yrittäisivät panna eteensä pysähtyneet liikkeelle torven melun voimalla! Ruuhkaajan ulkopuolellakin saattaa autojen torvet törähdellä etummaiselle, joka ei ole vielä lähtenyt liikkeelle
ennakoidusti, ennen kuin valo on edes vaihtunut vihreäksi...
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