Jerusalem 20.06.2013
Hei hyvät lähetyksen ystävät, terveisiä kuumasta Jerusalemista!
Tänä iltana, torstaina 20.6.2013 keskuksellamme kokoontuva juutalais- ja palestiinalaisten lasten ja nuorten Kings
Kid’s -ryhmä pitää kevätkauden päättäjäiset. Kuulemme ja näemme erilaisia musiikkiesityksiä, tanssia ja puheita.
Tämä nuorisotyömuoto on ollut siunaukseksi keskuksellemme ja tälle maalle jo yli kymmenen vuotta. Olemme
sulkeneet parkkipaikkammekin, jotta isolle joukolle olisi enemmän tilaa.
Sunnuntaina pidämme täällä sitten suomalaiset juhannusjuhlat! Emme itse ole olleet viettämässä juhannusta
moneen moneen vuoteen Suomessa, joten tänä vuonna päätimme pitää ne keskuksellamme. Ihmisiä on
ilmoittautunut jo viitisenkymmentä, joten isot kekkerit ovat luvassa. Aloitamme Sepon pitämällä
jumalanpalveluksella jonka jälkeen on paikallisia makkaroita ja lätynpaistoa. Ohjelmassa on kansanlauluja,
yksinlaulua ja runonlausuntaa, musiikki ja tanssiesityksiäkin. Eikös kuulostakin suomalaiselta?
Maan poliittinen tilanne vaikuttaa myös elämäämme ja työhömme keskuksellamme. Muutama viikko sitten
keskukselle tuli mies, joka kertoi paenneensa Gazasta perheensä kanssa. Hän on kristitty ja kertoi, että heitä on
siellä kovin vahan ja nyt painostus kääntyä muslimiksi on kovaa. Arabikristitty Laylan kanssa keskustelin tilanteesta
ja hän kertoi, että kaksi vuotta sitten viisi joulukirkosta tullutta kristittyjä ammuttiin kirkon portaille. Nyt tämä
paennut mies perheineen kääntyi puoleemme kysellen majoitusta ja työtä. Työtä emme voineet hänelle
valitettavasti tarjota, mutta muuta materiaalista apua kylläkin. Annoin hänelle lakanoita, tyynyjä ja pyyhkeitä. Siitä
lähtien olen nähnyt häntä viikoittain keskuksellamme. Hymyillen hän tulee tervehtimään, vaikuttaa silta, että
olemme pieneltä osaltamme häntä voineet rohkaista pitämään uskonsa.
Seuraavalla viikolla alkaakin sitten melkein kuukauden mittainen lastenleiri keskuksellamme. Yli
seitsemänkymmentä kenties jopa sata arabiankielistä lasta saapuu leirille saamaan opetusta kristinuskosta ja
viettämään yhdessä riemukasta kesäleiriä. Viimeviikolla varastoimme leiritarvikkeita, joissa oli mm. arabiankielisiä
lastenraamattuja ym. opetuksessa käytettävää materiaalia. Etiopialaisseurakunta kokoontuu meillä jo
kahdettakymmenettäkuudetta vuotta, ja aina yhtä iloinen jumalanpalvelusjuhlinta jatkuu edelleen sunnuntaiiltaisin. Kiinalaisten ja korealaisten seurakunnat ovat niinikään kokoontuneet vuosia keskuksellamme ja joka
perjantai he saapuvat peräjälkeen pitämään juhlaa omalla kielellään. Thaityössä pidetään niinikään omankielisiä
juhlia ja ylistetään Taivaan Isää lahjoistaan.
Kumppanimme Machaseh järjestää Holokaustista
selvinneille konsertteja joissa kuulee paljon venäjää,
mutta myös hepreaa kuten myös aiemmin mainitun
kumppanimme Kings Kids’n toiminnassa heprea ja
englanti, mutta myös suomen kieltä kuullaan. Nopeasti
laskettuna
keskuksellamme
kuulee
puhuttavan
suomen, arabian, heprean, englannin, thain, venäjän,
kiinan, amharan, korean ja myös ruotsin kieltä. Ja
kaikilla näillä kielillä palvelemme toisiamme ja saamme
kuulla puhuttavan Jeesuksesta ja hänen ihmeellisestä
rakkaudestaan meitä ihmislapsia kohtaan.

Kumppanimme Machase kiittää kuvassa Lähetysseuraa hyvästä yhteistyöstä. Kuvassa Lena, Mari ja Alla.

Vierastalossamme vietetään kesäkuukauden aikana 305 yöpaikkavuorokautta. Tätä kaikkea rumbaa emme pysty
ohjaamaan itse, vaan tarvitsemme meidän pysyvien työntekijöiden lisäksi myös vapaaehtoisia auttamaan
arjessamme. Kesäkuun alussa sanoimme suuren kiitoksemme Niina-vapaaehtoiselle Joensuusta ja Pernillalle
Turusta. Ja toivotimme lämpimästi tervetulleeksi Liisan ja Paavon Helsingistä. Jos seurakunnassanne on
kiinnostusta lähteä muutamaksi kuukaudeksi vapaaehtoistyöhön Jerusalemiin, niin pyydämme olemaan
yhteydessä Lähetysseuraan. Tarjoamme ainutlaatuisen mahdollisuuden asua Jerusalemissa ja runsaasti käytännön
lähetystöitä!

Liisa, Paavo edessä, Seppo

Rukousta
-lasten koulutien puolesta
-viisautta ja johdatusta keskuksen johtamisessa
-siunausta keskuksen suojissa tapahtuville monille työmuodoille
-rauhaa maailmaan

Erilaista
Varas kävi keskuksellamme. Hänen onnistui saada saalikseen vanha kannettava tietokoneemme, joka
sisälsi evankelioivia Power Point- esityksiä
Seppo ja Mari Paulasaari, Jerusalem, Israel

