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Shalom/Salaam/Peace
Ihana puheensorina kuuluu pitkin päivää keskuksellamme. Milloin portista
on tullut sisään yksittäinen ihminen: Joku etsii ihmistä, kenelle voi kertoa
asiansa; joku etsii konkreettista apua tilanteeseensa; joku etsii Raamattuja;
joku tulee tervehtimään tuttuja; joku haluaa tulla tutustumaan paikkaan ja
siihen työhön, mitä Lähetysseura tekee; joku etsii tiloja toiminnalleen; joku
pohtii yhteyttä ja yhteistyötä Lähetysseuran kanssa. Milloin taas portista on
tullut sisään pienempi tai isompi ryhmä: On
paikallista turistiryhmää sekä suomalaista
turistiryhmää. Kohtaamme jokaisen tulijan, ja
toivotamme hänet tervetulleeksi
keskuksellemme juuri sellaisena kun hän on.
Kuvat: Naisten kuoron Ranan johtajat vierailivat keskuksellamme. Kyseessä
on ainutlaatuinen kuoro, jossa on muslimeja, juutalaisia ja kristittyjä naisia.
Yhdessä toimiminen ja laulaminen on osoitus mahdollisuudesta elää sopusoinnussa toistemme kanssa.
Toisessa kuvassa näkyy turistiryhmä vierailemassa.
Keskuksellamme on alkanut monia uusia ryhmiä jo toimineiden ryhmien lisäksi (eri seurakuntien
jumalapalvelukset, raamattupiiri, Suomi-koulu, domanilasten ryhmä). Ihan uusia ryhmiä ovat esim.
arabinaisten ryhmä, joka opiskelee hepreaa, juutalaisia, jotka opiskelevat arabiaa, IEA:n ryhmiä – yhdelläkin
viikolla oli kolme eri ryhmää. (Interfaith encounter association / juutalaisia, muslimeja ja kristittyjä
kokoontuu eri ryhmissä tutustuen toistensa uskontoon.) Kahden viikon päästä he järjestävät konsertin täällä
meidän keskuksellamme.
Tämän vuoden puolella me työntekijät olemme myös vierailleet monissa eri paikoissa ja paikallisissa
järjestöissä. Olemme tutustuneet heidän toimintaansa ja työhönsä. On syntynyt ihania uusia yhteyksiä ja
yhteistyötäkin. Vierailun merkitys täälläpäin on erittäin merkittävä. Vierailullasi voisit rohkaista ja tukea
heitä heidän paikallaan.

Kuva: Vierailu Tents of Nations.-luomutilalla. Siellä rakennetaan siltoja ihmisten välille. Tutustuimme
paikkaan ja osallistuimme myös käytännön töihin.

Uutiskirje
Viime aikoina on tullut paljon pyyntöjä saada taloudellista tukea. Kun olen tehnyt työnohjauksia
Länsirannan puolella, olen saanut pyyntöjä vierailla läheisten tai naapureiden kodeissa, joissa on hyvin
vaikeat olosuhteet. Olen tavannut useita perheitä ja kuunnellut heidän elämäntarinoitansa. Monet perheet
elävät hyvin vaikeissa oloissa. Länsirannalla ei ole saatavana minkäänlaista sosiaaliapua, eli jos sinulla ei ole
työtä, et saa mistään rahallista tukea. Tai jos jäät eläkkeelle ja sinulla ei ole eläkettä, olet täysin perheen ja
sukulaisten armoilla. Haastavinta on, että monet perheet kamppailevat ydinperheensä päivittäisestä
elannosta. Olen kohdannut monia perheitä, joilla on esim. sähköt poikki, koska ei ole varaa maksaa
sähkölaskua. Eräällä ihmisellä ei ole minkäänlaisia keittomahdollisuuksia, hän kypsentää kanamunat
lämpöpuhaltimen päällä. Hän sanoi, että kestää tunnin verran, kun kanamunat alkavat kypsyä. Monien
ihmisten kotien katoissa ja lattian raoissa on isoja reikiä, mutta heillä ei ole varaa korjata niitä. Hyvin yleinen
näky on myös se, että hiiret ja jopa rotat tulevat sisälle.
Puhuttelevaa on näiden ihmisten usko. Eräskin ihminen kertoi siitä, että hän saa Jeesukselta voiman jatkaa
uuteen alkavaan päivään. Hän myös osaa katsoa niitä hyviä asioita, joita hänellä ja hänen perheellään on
kaikesta niukkuudesta ja vaikeuksista huolimatta. Tarvitaan viisautta, ymmärrystä ja taloudellista tukea
toimia oikein niin, että mahdollisimman moni perhe saa avun ja tuen.
Muutamat suomalaiset vieraat, jotka ovat tulleet keskuksellemme, ovat myös lähteneet kanssani joihinkin
kotikäyntipaikkoihin. Kuinka se onkaan ilahduttanut jokaista ihmistä, jota he ovat käyneet tapaamassa!
Kouluissa ollaan nyt aika loppusuoralla. Edessä on pääsiäisloma. Niin Israelissa kuin Länsirannankin
puolella kouluista on kaksi viikkoa lomaa. Sen jälkeen alkaa tenttikausi ennen kesälomia. Länsirannan
puolella kesäloma alkaa hiukan aikaisemmin kuin Israelissa. Muistakaa lapsia ja nuoria, heidän
koulutaivaltaan ja elämäntilanteitaan! Rukoilkaa rehtoreille, opettajille ja koulukuraattoreille voimaa,
viisautta ja rakkautta niissä tärkeissä tehtävissä, joissa he itse kukin ovat!
Pääsiäisen sanoma on ilon ja rakkauden sanoma. Se on myös uskon ja toivon sanoma vaikeuksien keskellä
kamppailevalle ihmiselle. Tuo ilosanoma tuo murheelliselle lohdutuksen ja rauhattomalle rauhan.

Pääsiäisen iloa ja rauhaa teille jokaiselle! Tavataan rukoussillalla ja
jatketaan matkaa eläen Hänessä, Hänestä ja Hänen kanssaan
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