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HEI YSTÄVÄT!

Lämmin tervehdys teille palmusunnuntaina. Aamulla kirkkoon mentäessä aulassa jaettiin jokaiselle tulijalle
palmunoksa. Pappi johti tulijat kulkueena kirkkoon, palmunoksia heiluttaen. Iltapäivällä oli kokoontuminen
Öljymäellä. Tuhannet ihmiset tulivat Öljymäen huipulle, josta yhteinen vaellus alkoi. Tie Öljymäeltä alas on
jyrkkää, kapeaa ja mutkittelevaa. Saavuttuamme alas vaellus jatkui kohti Leijonaporttia, josta menimme
sitten sisään vanhaan kaupunkiin. Kulkue päättyi kirkon pihalle, jossa vielä yhteisesti rukoiltiin. Ihmiset
ympäri maailman halusivat tulla kävelemään sitä reittiä, jota Jeesus oli kulkenut:
Kun he lähestyivät Jerusalemia ja olivat tulossa Betfageen
Öljymäelle, Jeesus lähetti edeltä kaksi opetuslastaan ja sanoi
heille: ”Menkää tuolla näkyvään kylään. Siellä on aasintamma
kiinni sidottuna ja varsa sen vierellä; löydätte ne heti. Ottakaa ne
siitä ja tuokaa minulle." …he toivat aasin ja varsan ja panivat
niiden selkään vaatteitaan, ja Jeesus istuutui aasin selkään.
Ihmisiä oli hyvin paljon, ja he levittivät vaatteitaan tielle, toiset
katkoivat puista oksia ja levittivät tielle niitä. Ja ihmisjoukko,
joka kulki hänen edellään ja perässään, huusi: – Hoosianna,
Daavidin poika! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä!
Hoosianna korkeuksissa! Kun hän tuli Jerusalemiin, koko
kaupunki alkoi kuohua ja kaikki kyselivät: ”Kuka hän on?”
(Matt. 21:1–2,7–10)
Tiedätkö muuten kuinka paljon Israelissa ja Palestiinassa on Jeesukseen uskovia?
Israelin väkiluku on tällä hetkellä noin 8,75 miljoonaa, josta 80 % on juutalaisia ja 20 % arabeja.
Messiaanisia juutalaisia ja arabikristittyjä on 150 000. Palestiinan alueella väkiluku on lähes 5 miljoonaa,
josta 90 % on arabeja ja 10 % juutalaisia. Arabikristittyjä ja messiaanisia juutalaisia on 50 000.
Beit Sahour on arabikaupunki, jossa 80 % asukkaista on kristittyjä ja 20 % muslimeita. Koko väkiluvusta 40
% on nuoria. Kaupunki tahtoo erityisesti panostaa nuoriin. Tammikuun alussa kävin tapaamassa
kaupunginjohtajaa ja sosiaalijohtajaa. He kertoivat kaupungin tilanteesta, erinäisistä toiminnoista ja
haasteista. Kaupungilla on oma ns. nuorten johtokunta, joka miettii kaupunkiin erilaisia toimintoja. Niillä
halutaan ylläpitää kaupungin hyvää yhteishenkeä, erottelematta ihmisiä uskonnon tai minkään muunkaan
mukaan. Nuoret olivat järjestäneet esim. joulun alla joulujuhlan vammaisille lapsille ja aikuisille.
Ystävänpäivänä he järjestivät iltatilaisuuden, jossa oli monenlaista mukavaa ohjelmaa. Kaikki tulot he
keräsivät vähävaraisille perheille. Yksi suurista haasteista on muuttoliike. Ennen kaikkea arabikristittyjä
muuttaa pois. Aikanaan esim. Betlehemin väestöstä 80 % on ollut kristittyjä, tänään siellä on kristittyjä hyvin
vähän. Arjen vaikeudet ja haasteet ajavat hakemaan parempaa elämää. Lähetysseura haluaa olla tukemassa
paikallisia nuoria ja vahvistaa heidän mahdollisuuksiaan pysyä alueellaan.

Tammikuussa sain kaksi yhteydenottoa kahdelta eri rabbilta. Kumpikin kysyi, voisinko tulla puhumaan
heidän tilaisuuksiinsa. Ensimmäisessä tilaisuudessa oli rabbeja, imaameja ja muutama pastori. Aiheena oli
dialogityö ja se, mitä me teemme. Kerroin heille myös diakoniatyöstä. Puheeni jälkeen eräs naisrabbi tuli
sanomaan, että diakoniatyö on jonkin verran samaa kuin mitä hän rabbina tekee. Ihana yhteys.
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Toisessa tilaisuudessa oli juutalaisia, muslimeita ja kristittyjä. Aiheena oli: "Mitä kristityt ajattelevat
yliluonnollisista asioista?"
Eräästä paikallisesta organisaatiosta otettiin yhteyttä ja kysyttiin, voisinko käydä sielunhoidollisia
keskusteluja erään henkilön kanssa, jolla ollut monenlaisia vaikeuksia. Olemme tavanneet säännöllisesti.
Monien kertojen jälkeen on alkanut pilkahtaa valoa pimeään tunneliin. Usko, joka oli katoamassa, on saanut
uuden suunnan ja levon. Työssäni koen suurena etuoikeutena, että saan olla näkemässä miten usko, toivo ja
rakkaus on todellista ja muuttaa ihmisten elämää.
Olemme saaneet työtiimiimme uusia työntekijöitä, Kirsi ja Marko Piittalan. He
ovat todella ihana pariskunta – iloitsen heistä suuresti. Heillä on monenlaista
elämänkokemusta ja ammattitaitoa. He tulevat toimimaan nuorisotyössä. Aluksi
he kuitenkin aloittivat kielikoulun ja tutustumisen elämään täällä.
Viime kuussa olin skype-yhteydessä Uudenkaupungin Goodwill cafen kanssa.
Kansainvälistä väkeä oli paikalla. Oli hieno saada ”hypähtää” sinne heidän
tilaisuuteensa. Tutustuimme puolin ja toisin. Kerroin hiukan elämästä ja työstä täällä. He esittivät myös
monia kysymyksiä. Todella hieno tapaaminen – kiitos sinne Uuteenkaupunkiin. Jos teillä on halua skypeyhteyteen, niin ottakaa ihmeessä yhteyttä, esim. erilaisissa tilaisuuksissa, tapahtumissa tai jopa
jumalanpalveluksissa.
Erään työtiimin kanssa olemme tavanneet useita kertoja työnohjauksen merkeissä. Edellisessä tapaamisessa
eräs työntekijä huokaisi: "Nyt minä ymmärrän, meillähän on yksi yhteinen tehtävä."
Pääsiäinen on ovella – niin kristittyjen kuin juutalaistenkin. Pitkäperjantaina alkaa juutalaisten pääsiäinen
seder-aterialla. Tämä on myös aikaa, jolloin erityisesti halutaan muistaa vähävaraisia perheitä – tuoda
konkreettisesti pääsiäisen iloa ja toivoa heidän elämäänsä.
Toivotan teille jokaiselle iloista pääsiäistä!
”Sinun riemusta laulavan kuulen. Kuka tänään lauluusi ilon tuo?
Laula tyhjästä haudasta nousee. Jeesus ilon tuonut on sydämeen.
Sinun katseesi onnesta loistaa. Kerro, kuka silmiisi valon tuo.
Elämälleni sain tarkoituksen. Jeesus synkän yön täyttää valollaan.
Ylösnoussut, nyt kanssamme kuljet. Sinä elät vierellä jokaisen.
Sinut kaikissa tahdomme nähdä. Kutsut meitä työhön ja rukoukseen.”
(Virsi 943)
Kiitos, jos voitte muistaa kaikkia edellä mainittuja asioita rukouksin, pyytää johdatusta, viisautta ja rakkautta
kaikkeen työhömme ja olemiseemme täällä.
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