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Pyhän Hengen vuodattamisen päivänä Jerusalemissa 8.6.2014

Rakkaat lähettäjät
”Hag Shavuot, hyvää Helluntaita!” täältä Pyhästä kaupungista Jerusalemista. Kaupungista, josta lähti noin
2000 vuotta sitten liikkeelle hyvä sanoma maailman vapahtajasta Jeesuksesta. Eikä ilosanoman voittokulku
ole vielä lopussa. Vieelä tänäänkin saamme olla teidän lähettäminä kertomassa hyvää sanomaa Messiaasta,
joka sovitti meidät Isänsä kanssa lunastaen meidät itselleen ja avasi portit auki luokseen taivaan kotiin.
On sykähdyttävää että nämä Raamatun tapahtumat ovat tapahtuneet aivan tässä
aivan ”kulman takana”. Erityisesti ne tapahtumat, joista me kristityt olemme ehkä
lukeneet enemmän, siis Uuden Testamentin tutuista tapahtumista.
Betlehemiin, Jeesuksen syntymäpaikkaan on n. peninkulman verran. Lähellämme,
pienen automatkan päässä on paimenten keto, jossa paimenet saivat kuulla omin
korvin ”Älkää peljätkö, Minä ilmoitan teille suuren ilosanoman…”. Aivan Suomen
Lähetysseuran keskusta lähellä on Jerusalemin ”Vanha Kaupunki”, johon Jeesus
ratsasti aasilla ja väki riemuitsi. Aivan lähellä on hajotetun Herodeksen temppelin
jäljelle jäänyt osa, joka tunnetaan nyt itkumuurina. Aivan lähellä on paikka, jonne
Jeesus ristiinnaulittiin. ja josta virsi 78 ”Vieraalla maalla kaukana” kertoo.
Aivan keskusta lähellä on paikka, parikin, jonne Jeesuksen
sanottiin haudatun, mutta molemmat haudat ovat tyhjiä! Läheltä
löytyy paikka, josta Jeesus astui ylös taivaaseen ja lähetti
opetuslapset kaikkeen maailmaan saarnaamaan evankeliumia
Hänestä.
Ihan tässä lähellä on Yläsaliksi kutsuttu paikka, jonne opetuslapset
olivat kokoontuneet tänään n. 2000 vuotta sitten. Jeesus oli
sanonut näille kalastajille ja tullimiehille ym. tavallisten ammattien
harrastajille etteivät lähtisi Jerusalemista ennen kuin hänen
lupaamansa puolustaja, Pyhä Henki olisi tullut ja tehnyt heistä Jeesuksen
todistajia Juudeassa, Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Ja tänään
vietetään ympäri maailman sitä päivää, kun Pyhä Henki sitten laskeutui
tulenlieskojen lailla heidän ylleen. Opetuslapset lähtivät heti töihin,
lähetystöihin. Jerusalemissa oli koolla eri maista Shavuotia viettämään tulleita
tai muuten kaupungissa olleita juutalaisia. Sinä päivänä kastettiin ja uskovien
joukkoon tuli kolmetuhatta henkeä!
Se oli mahtava alku lähetystyölle. Aivan samanlaista tulosta ei minulla vielä
ole kerrottavana täältä Jerusalemista, muuta kuin että sama työ jatkuu.
Evankeliumia julistetaan niin juutalaisille kuin muista kansoista peräisin
oleville, erotusta tekemättä.

Juuri viime perjantaina vireraanamme oli jälleen iso, yli
kolmenkymmenen hengen ryhmä paikallisia tavallisia
israelilaisia. He tulevat keskukselle oppaansa rva. H:n
kanssa ja sain kertoa heille SLS:n työstä, ja siitä miksi sitä
teemme. Oli jälleen riemullista kertoa Jeesuksesta
messiaasta näille, jotka eivät Häntä vielä tunne, ja nähdä että
monet ottivat mukaansa esille laittamiani ”meidän”
Raamattuja, siis hepreankielisiä Raamattuja, joissa on sekä
heidän Tanakh että meidän Uusi Testamenttimme. Vieraista
yli kymmenen otti mukaansa kirjan, josta he voivat lukea
omalla kielellään Maailman Valosta Jeesuksesta, hepreaksi Yeshuasta koko maailman pelastajasta.
Vierailimme viime viikolla Marin kanssa SLS:n
edustajina Shavuot-tapahtumassa ”suomalaiskylä”
Yad HaShmonassa, jossa oli jokavuotisesti koolla
messiaanisiksi kutsuttuja kristittyjä ympäri Israelia.
Siellä tapasi monia ystäviä ja tuttuja. Mukana oli
myös Raamattutyössä pitkän uran tehnyt Olavi
Syväntö, joka on varmasti teille monille tuttu. Hänen
isänsä Kaarlo aloitti tämän Raamattutyön täällä jo yli
60 vuotta sitten! Olimme sopineet hänen kanssaan
treffit sinne, ja keskustelumme oli hyvin
hedelmällistä. Sain samalla mukaani erikielisiä Uusia
Testamentteja ja muutakin kirjallisuutta eteenpäin
jaettavaksi. Tänä aamuna ne otti vastaan Belle,
thaityöntekijämme, joka kuljettaa ne mukanaan
Kibbutseilla ja Moshaveissa työskenteleville thai-työläisille niissä vieraillessaan. Kohtaamme keskuksella

ihmisiä Jeesuksen opettamalla periaatteella ”Menkää kaikkeen maailmaan”
Keskuksellamme ”kaikkeen maailmaan”, tarkoittaa
mm. sitä että meillä kohdataan domareita, thailaisia,
korealaisia, kiinalaisia, etiopialaisia, suomalaisia,
ruotsalaisia, israelin juutalaisia ja arabeja ja toivon
mukaan tämä olisi vasta alkua. Kuvassa vieressäni
seisoo jo 27 vuotta tiloissamme kokoontuneen
etiopialaisen messiaanisen seurakunnan johtaja,
pastori Brille, jonka kanssa tässä tänään
odottelemme joka sunnuntaisia kirkkovieraita.
Rukousta
-lasten koulutien puolesta, viisautta ja johdatusta keskuksen johtamisessa ja visioinnissa, siunausta
keskuksen suojissa tapahtuville monille työmuodoille, siunausta keskuksen työntekijöille, rauhaa
maailmaan.
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