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Hei hyvät lähetyksen ystävät.
Kiitos
Nyt kun mantelipuut kukkivat, olemme olleet Jerusalemin
työkeskuksen johtajina neljä kuukautta. Paljon on ehtinyt
tapahtua sitten viime kirjeen. Alkuun kuului luonnollisesti
paljon uuden opettelua, mutta olemme päässeet hyvin
töihin käsiksi. Kiitos teille lähettäjille, että olette olleet
mukanamme. Erityisesti kiitos myös rukouksista ja
muistamisistanne mm. viimeisen Gazan kriisin aikana, jolloin
Jerusalemissakin oli ilmahälytyksiä. Olimme huoltaneet juuri
niitä ennen väestösuojan, joten niiltä osin asiat olivat kunnossa. Keskuksellamme oli hälytysten
aikaan monenkielisiä ja erikuntoisia vieraita, mutta asiat sujuivat mallikkaasti. Kiitos, että
muistatte meitä jatkossakin.

Juhlaa
Joulukuussa vietimme keskuksella useita juhlia; yhdistimme
ensimmäisen adventin ja itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksen,
lauloimme kauneimmat
joululaulut sekä jouluaattoillan
jumalanpalveluksen kynttilöiden
valossa. Näihin kaikkiin saapui
ilahduttavan paljon väkeä. Miten
hienolta tuntuikaan laulaa
”Hoosiannaa” näin lähellä sitä paikkaa, jossa Herramme Jeesus
oikeasti ratsasti aasilla Jerusalemiin. Joulunaikaamme kuuluu myös
sellainen perinne, että teemme Jordanian ja Pyhän Maan Luterilaisen
kirkon piispa Munib Younanin johdolla ekumeenisen
kirkkokierroksen joulutervehdyksen merkeissä. Joulukuussa saimme
viettää myös suurenmoista kastejuhlaa. Teimme sitä varten matkan
Jordanin ylävirtaan Ha Yardenit-nimiseen paikkaan, jossa Genesaretinjärvi jatkuu Jordanvirtana.
Kyseisessä paikassa on Jordanissa suoritettavia kasteita varten rakennettu paikka, jossa
tarkoituksenani oli pyynnöstä kastaa sukulaisemme viisi lasta. Suuri joukkomme kasvoi vielä
kahdella kastettavalla, kun mukaan halusi yllättäin kaksi kiinalaisneitosta. Kristinuskoa he tunsivat

jo ja Shalhevetjah-keskuksemme, jonka kiinalaisseurakuntakin oli myös tuttu ja sen toimintaankin oli osallistuttu.
Ilomielin otimme heidät, Choin ja Zhun, mukaan juhlaamme ja pyhän kasteen kautta Jumalan lapsiksi ja taivaan
perillisiksi.

Pyhä Arki
Arki täällä Pyhässä maassa jatkuu. Vierastalollamme on tänne
tultuamme ollut yöpymässä yli sataviisikymmentä henkilöä. Osa
näistä vieraistamme on ollut ennestään tuttuja jo Suomesta, mutta
osaan olemme tutustuneet täällä ensimmäistä kertaa. Osa
vieraistamme tulee Jerusalemiin ensimmäistä kertaa kun taas toinen
on käynyt jo lukuisia kertoja. Jokainen käynti Pyhällä Maalla on
ainutkertainen ja jokainen kokemus kovin henkilökohtainen. Vaikka
tämä maa on kooltaan pieni, niin vierailijasta voi silti tuntua siltä,
kuin olisi vasta päässyt kurkistamaan, mitä kaikkea Pyhässä Maassa
oikein on.
Osa kävijöistä jättää meille tänne Shalhevetjahkeskukselle pitkään pysyvän muiston itsestään, kuten esimerkiksi
upeat talkoolaisemme ja vapaaehtoisemme, jotka auttavat keskuksella käytännön töissä ja
remonteissa. Olemme hyvin kiitollisia näistä ihmisistä. Keskuksemme saa olla evankeliumin
todistajana, rauhan, rakkauden ja sovinnon paikkana, muistuttaen myös siitä, että mikä ihmiselle
on mahdotonta, on Jumalalle mahdollista.

Rukousta
– lasten koulutien puolesta
– viisutta ja johdatusta keskuksen johtamisessa
– siunausta keskuksen suojissa tapahtuville monille työmuodoille
– rauhaa maailmaan

Erilaista
Jerusalem on melko äänekäs kaupunki; ihmiset huutavat toreilla hintojaan, autot tyyttäilevät
toisilleen ”Shalom”-tervehdyksiään jne. Mutta sapattina alkaa hiljaisuus, jonka huomaa. ”Sapatti
on ihmistä varten” sanoi Jeesus.
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