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HEI YSTÄVÄT!

Olin kävelemässä takaisin keskukselle eräästä tapaamisesta.
Katu vilisi ihmisiä, jokainen meni suuntaan ja toiseen. Yhtäkkiä kohdalleni tuli mies, joka noin vain
ohi mennen mainitsi Jeesuksesta. Vastasin hänelle lentävällä lauseelle, että kyllä. Hän kääntyi
ympäri ja tuli luokseni. Hän kysyi, voisinko rukoilla hänen puolestaan. Istahdimme lähellä olevalle
penkille. Hän jakoi avoimesti asioita tämänhetkisestä elämäntilanteestaan. Rukoilimme yhdessä
vähän aikaa. Sen jälkeen hän kiitti ja poistui ihmisvilinään.
Runsas kuukausi sen jälkeen olin menossa tapaamaan erästä perhettä heidän kotiinsa. Ennen sitä
kuitenkin poikkesin eräässä kaupassa. Yhtäkkiä edessäni seisoi nainen, joka säteili valtavaa iloa ja
intoa. "Mehän tunnemme toisemme, siitä vain on useampi vuosi, kun olemme nähneet." hän sanoi
nähdessään minut. Hän ehdotti, voisimmeko mennä kahvilaan ja vaihtaa kuulumisia. En pystynyt
sillä hetkellä jäämään, mutta lupasin, että otan häneen yhteyttä, ja tapaamme joskus toiste.
Vaihdoimme puhelinnumerot, ja kun olin lähdössä, hän pyysi, voisinko rukoilla hänen puolestaan.
Siinä hän rukoili hetken, halasimme ja lähdimme kumpikin omille teillemme.
Rukous on mitä kaunein lahja, jonka voi antaa toiselle ihmiselle.

Kuulin, että teillä siellä Suomessa oli erikoisen lämmintä loppukeväästä ja alkukesästä. Täällä taas
oli hyvin erikoista, touko-kesäkuussa satoi vettä – ihan kunnolla. Toukokuun alussa täällä
Jerusalemissa oli Ilmastomuutos ja uusituvat energialähteet -konferenssi. Kaikkien uskontokuntien
edustajien huolenaiheena oli ilmastomuutos. Yhdessä keskustellen lisättiin ymmärrystä siitä, miten
voimme toimia vastuullisesti ja miten minun uskoni vastaa tähän haasteeseen. Eräs läsnäolijoista
kertoi, miten hän rakennutti talonsa. Hän katsoi tarkkaan, mille seinälle ikkunat tehdään. Ne
kannatti tehdä sinne, mihin aurinko paistaisi vähiten. Hän kertoi, että silloin kuumimpanakaan
aikana heidän ei tarvitse käyttää ilmastointia. Pienilläkin muutoksilla on isoja vaikutuksia.

Suomen suveen kuuluvat monenlaiset tapahtumat, esim. jokavuotiset
Lähetysjuhlat. Kuinka moni teistä mahtoi olla Kuopiossa
Lähetysjuhlilla? Myös täällä oli ja on monenlaisia tapahtumia.
Toukokuussa oli Shavuot, juutalaisten helluntai. Silloin juutalaiset
valvovat koko yön synagogissa opiskellen Tooraa ja muita pyhiä
tekstejä. Jerusalemissa suurin osa juutalaisista menee aamulla
viideltä itkumuurille rukoilemaan.
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Messiaanisilla juutalaisilla oli koko päivän tapahtuma Jad HaShmonassa. Yhdessäoloa, tanssi- ja
lauluesityksiä, puheita jne. Beit Jalassa oli Checkpoint-konferenssi, joka oli Israelin ja
palestiinalaisten uskovien yhteinen konferenssi. Keskinäistä yhteyttä voi rakentaa kuulemalla
kummankin puolen iloja ja haasteita. Kesäkuun alussa reformijuutalaisilla oli kolmen päivän
kesätapahtuma. Sain siihen kutsun ystävältäni Rabbi Mira Razilta. Oli mukava tutustua ihmisiin ja
kokea heidän kesäjuhlansa. Kaikella tavalla juhlat olivat hyvin samanlaiset kuin meidän monet
hengelliset kesäpäivämme Suomessa.

Huhtikuussa oli ilo saada olla juhlistamassa erään paikallisen nuoren miehen häitä.
Hän tuli joitakin vuosia sitten kyselemään hengellisistä asioista. Häntä kiinnostivat
erityisesti Jeesuksen opetukset. Hän oli kuullut niistä eräältä pelikaveriltaan. Kun
hänen perheensä ja tyttöystävänsä saivat kuulla hänen käyvän kirkossa, he olivat
kovasti sitä vastaan. Tyttöystävä vaati miestä valitsemaan hänet tai hengelliset asiat.
Se oli kova paikka nuorelle miehelle, mutta hän ei voinut sammuttaa sitä hengellistä
nälkää, joka hänellä oli. Heidän suhteensa päättyi. Nuori mies kasvoi uskossaan ja
tuli vaiheeseen, jolloin hän halusi tulla kasteelle. Tänään hän ja hänen vaimonsa
haluavat yhdessä olla välittämässä Jumalan rakkautta eteenpäin.

Kesäkuun alussa järjestin työtoverini Sarin kanssa virkistyspäivän
keskuksellamme kummikoulujen sosiaalityöntekijöille ja toimistoväelle.
Aiheena oli arjen jaksaminen, itsensä hoitaminen ja voimalähteiden
löytäminen. Keskustelimme aiheesta raamatuntekstien kautta, omien
ajatusten ja kokemusten kautta sekä muutaman ”leikin” kautta.
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Päivät, viikot ja vuodet menevät vauhdilla. Tänä kesänä tulee jo kaksi vuotta siitä, kun palasin tänne
kotimaan jakson jälkeen. Olen tulossa lyhyille seurakuntavierailuille 19.8.–2.9. Kirjaan tässä
sovittuja vierailuja. Jos joku teistä haluaa, että tulisin käymään teidän seurakunnassanne, niin
otathan yhteyttä.
Su 19.8. Vihdin kirkko klo 10, Nummelan kirkko klo 12 + lähetystilaisuus
Ke 22.8. Säkylä, lähetystilaisuus klo 18
Pe 24.8. Alavus, aika vielä sopimatta
Su 26.8. Kuusjoen kirkko klo 10 + lähetystilaisuus, Halikon kirkko klo 18
Ke 29.8. Kiikalan seurakuntatalo klo 13–14:30, Perniö klo 17:30–20
La 1.9. Uusikaupunki, rovastikunnallinen lähetystori klo 9–13
Su 2.9. Vampulan kirkko klo 10 + lähetystilaisuus

Teille jokaiselle oikein hyvää alkanutta kesää! Mahdollisesti näkemisiin.
Runsasta Jumalan siunausta!
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