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Joulunodotuksessa
Syksy on mennyt melkoisella vauhdilla ja hulinalla. Oikeastaan syksy pääsee alkamaan Lähi-idässä
vasta lähempänä lokakuuta. Kesän kuumuus kestää koko syyskuun ja syksyyn mahtuu pitkät
juutalaiset juhlapäivät. Juutalaisen kalenterin uusivuosi ajoittuu tuohon ajanjaksoon, samoin suuri
sovituspäivä Yom Kippur ja parin viikon Lehtimajanjuhla- eli Sukkot-loma.
Lokakuusta lähtien keskus tuntuukin sitten aikamoisen täydeltä, kun itä-Jerusalemin musliminaisten
noin 50 hengen ryhmä aloittaa hepreankielen opiskelut kahvihuoneessa. Samanaikaisesti voi
uskontojenvälinen dialogiryhmä kokoontua kirjastossa ja rasisminvastainen ryhmä kirkkosalissa.
Nämä uudet ryhmät siis entisten seurakuntaryhmien ja messiaanisten nuorten toiminnan lisäksi.
Kirjanpitäjämme Georgette, joka on ollut reilu 30 vuotta Lähetysseuran palveluksessa, sanoikin
eräänä maanantaiaamuna, että ”liikaa ihmisiä ja liikaa toimintaa☺”
Tänä iltana laitoin villasukat jalkaan. Päivät ovat vielä kovin lämpimiä, mutta illat ovat selvästi jo
viileämpiä. Ensimmäiset sateet olemme saaneet lokakuun alussa ja sen jälkeenhän on luvallista
poimia oliivit. Huomiseksi odotamme myös sateita, joka tuntuu pelkästään hyvältä, sillä
hengitettävä ilma on erittäin hiekkaista ja pölyistä. Keskuksen joka ilmansuunnassa on
rakennustyömaa. Tämä tietysti tarkoittaa myös sitä, että oma Alatalomme rakennusprojekti on
täydessä vauhdissa.
Alatalo
on
aidoitettu,
asiattomilta on
pääsy kielletty
työmaalle
ja
siksipä tuntuu
hurjalta kuulla
traktorin ääntä
talon
sisältä.
Minulle (Mari A.)
on vakuutettu
(Seppo),
että
Alatalosta tulee
Jerusalemin
helmi,
joten
tästä tietoisena
voin
rauhassa
seurata projektin
etenemistä.

Olemme viettäneet liki viisi
joulua
Bethlehemissä.
Olemme kymmeniä kertoja
vierailleet
Paimenten
kedolla, jossa lampaita
vartioiville
paimenille
ilmoitettiin Suuri sanoma.
Silti mietin, mitä joulu
minulle
merkitsee?
Bethlehemin joulukirkossa
on valaistu vain salin etuosa.
Kirkkokansa
istuu
pimeydessä, kunnes lopuksi
laitetaan kynttilän liekki
kiertämään ja jokainen
sytyttää etukäteen jaetut
tuohukset. Pienet liekit
valaisevat matkaamme kohti
juhlasalia, jossa syömme
yhteistä leipää. Joulu on
Jeesuksen
syntymäjuhla,
joka ilmoitettiin monelle
monilla eri tavoilla. Jouluna kokoonnumme yhdessä tuttujen ja tuntemattomien kanssa jakamaan
joulun valoa, joka loistaa pimeydestä.
Niin, ja kävinhän minä ensimmäisillä joulumarkkinoillakin. Itä-Jerusalemin käsityöläiset olivat
laittaneet työnsä esiin ranskalaisen instituutin tiloihin. Mukaan lähti aprikoosi- ja viikunahilloa,
pinaatti- ja villioreganoleipää ja chilillä maustettuja juustopalloja. Siitä on hyvä joulu tehty☺
Toivotamme sinulle hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!
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Toivo. Yhteistyö. Muutos.
Kristillinen sanoma toivosta, uskosta ja
lähimmäisenrakkaudesta on ollut työmme
lähtökohta jo lähes 160 vuotta. Tule
mukaan rakentamaan oikeudenmukaista
ja inhimillistä maailmaa.
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