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Shalom – Salaam ystävät!
Viime viikolla saimme viettää virkistävän päivän iloisten kristittyjen nuorten kanssa Nasaretissa.
Toiveena on tukea nuorten kristillistä identiteettiä ja selvittää, miten se kehittyy tärkeiden
nuoruusvuosien aikana. Tavoitteena on myös luoda yhteyttä Nasaretin nuorten ja suomalaisten nuorten
sekä Länsirannalla sijaitsevien Lähetysseuran kummikoulujen nuorten kanssa.
Nasaretin projektia johtavat uudet lähettimme, porilaiset opettajat Kirsi ja Marko Piittala. Oli upeaa
seurata, kuinka he loivat yhteyden nuoriin päivän aikana ja kuinka nopeasti nuoret heittäytyivät mukaan
tutustumisleikkeihin.
Kyselyssä nuoret kertoivat kristillisyyden olevan tärkeä osa identiteettiään. Heille merkitsee paljon yhteys
kristittyihin muualla maailmassa. Vähemmistönä elävien kristittyjen on erityisen tärkeää kokea olevansa
osa isompaa joukkoa, Kristuksen maailmanlaajaa kirkkoa. Perhe ja ystävät ovat nuorille tärkeitä. Uskomme,
että näillä nuorilla olisi paljon annettavaa suomalaisnuorille.
Arabikristityt ovat vähemmistön vähemmistö. Ensinnäkin he kuuluvat Israelin arabivähemmistöön, joita
maan väestöstä on noin 20 prosenttia eli 1,7 miljoonaa. Toiseksi valtaenemistö Israelin arabeista on
muslimeja, kristittyjä heistä on noin 13 prosenttia eli 120 000. Arabikristityt ovat keskimäärin hyvin
koulutettuja, mutta kokevat usein tulevansa syrjityiksi erityisesti julkisen sektorin työpaikkaa hakiessaan.

Jännitys haihtui leikkien avulla. Vesakin osallistui innokkaasti. Ryhmätöissä visioitiin: My life in 2025.
Seuraava tapaaminen on sovittu Jerusalemiin Lähetysseuran keskukselle.
Tulosraportointia, remonttia, levottomuuksia
Kevät on on ollut vilkasta aikaa. Uuden raportointimallin käyttöön ottaminen on vienyt aikaa. Mallilla
yritetään raportoida tuloksista mahdollisimman hyvin. Nyt kaiken pitäisi olla pääosin kunnossa, joten
voimme keskittyä tulosten tekoon. Yhteistyökumppanimme ovat parantaneet raportointiaan ja meillä on
varmasti entistä enemmän kerrottavaa jatkossa.
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Alatalomme remontti etenee mallikkaasti ja valmista pitäisi olla joulukuussa. Odotamme sitä innokkaasti,
sillä meillä on paljon ajatuksia siitä, mitä alatalossa tapahtuu. Koska kohderyhmäämme ovat erityisesti
lapset ja nuoret, tulee siellä olemaan monenlaisia lasten ja nuorten tapahtumia ja myös esimerkiksi
perheretriittejä.
Lähi-idässä tuntuu olevan koko ajan jokin kriisi menossa. Syyrian sota on kestänyt seitsemän vuotta ja
muitakin konflikteja on tämän tästä. Rukouksemme on myös Egyptin koptikristittyjen puolella, joiden
kirkkoihin on isketty ja joita on surmattu.
Israelin näkökulmasta suurin turvallisuusriski tulee pohjoisesta Libanonista, missä Iranin tukema Hizbollahjärjestö on varustautunut isolla asearsenaalilla ja uhonnut voittavansa Israelin seuraavassa sodassa.
Toivottavasti sitä ei tule.
Toukokuun puolivälissä huolta ja surua toivat Gazan rajakahakat, jotka ajoitettiin samaan aikaan USA:n
Jerusalemin suurlähetystön avaamisen kanssa. Suurlähetystö sijoitettiin ainakin toistaiseksi USA:n
konsulaatin tiloihin, jotka ovat aivan kotimme lähellä. Sarin Missioblogi aiheesta löytyy täältä:
https://www.kotimaa24.fi/blogit/lahi-idan-uutisvirrassa-ui-erilaisia-totuuksia/
Videoita kirkon Instagramiin
On hauska opetella uusia asioita vielä näin varttuneenakin. Olen (Sari) opetellut viime vuoden aikana
kuvaamaan ja editoimaan videoita. Olen julkaissut niitä omalla ja Lähetysseuran Facebook-sivuilla. Sain
väliaikaisen ”ylennyksen” päivittää Kirkko Suomessa Instagram -tiliä helluntaita edeltävällä viikolla. Oli
hauskaa tehdä minuutin minivideoita työkavereiden kanssa. Postaukset ovat nähtävissä täällä:
https://www.instagram.com/kirkko_suomessa/

Suosituin Kirkko Suomessa -Instagram postaukseni oli Puutarhahaudan rukouskivi:
Pray for the peace of Jerusalem – Rukoile rauhaa Jerusalemiin. Se keräsi 297 tykkäystä.
Toiseksi suosituin oli kuvani pääsiäisaamun jumalanpalveluksesta Öljymäellä. Kokemus tapahtumasta oli
ikimuistoinen.
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Jerusalemissa riittää uskonnollisia tapahtumia. Juutalaisia juhliakin tuntuu olevan vähän väliä.

Osallistuin (Sari) juutalaisen helluntain (Shavuot) viettoon parin työkaverin kanssa. Tuhannet ihmiset
kokoontuvat aamuvarhain Länsimuurille lukemaan Tooraa ja rukoilemaan. Koko yön on tarjolla tilaisuuksia,
joissa opetetaan juutalaisuutta ja luetaan Tooraa. Nuoria näkyi öisessä tapahtumassa ihmeen paljon.
Katse Suomeen
Meillä häämöttävät jo työkauden päätös ja seurakuntavierailut. Sari aloittaa elokuun lopussa Lähetysseuran
kotimaan työssä. Vesan työkausi päättyy elokuun lopussa, mutta hän on luvannut olla tarvittaessa siihen
asti kunnes uusi aluepäällikkö tulee työalueelle. Varmasti käy samoin kuin Etiopiasta palatessa, että aikaa
kultaa muistot. Vuodet Lähi-idässä ovat opettaneet ja antaneet paljon.
Uskomme ja rukoilemme, että yhteistyökirkkomme, Jordanian ja Pyhän maan evankelisluterilainen kirkko,
tulee menestymään. Uusi piispa, Ibrahim Azar, on lämminsydäminen ja lempeä piispa, joka haluaa elää
lähellä seurakuntalaisia. Uskomme, että kirkon jäsenmäärä alkaa kasvaa uuden piispan johdossa.
Sydämellinen kiitos tuestanne työtämme kohtaan. Siunatkoon hyvä Jumala teitä runsaasti.
Toivottavasti tapaamme seurakuntavierailujen yhteydessä :-)
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Rukousaiheet: Kiitos johdatuksesta ja
varjeluksesta. Rukoilemme Lähi-idän
kristittyjen ja muiden vähemmistöjen
puolesta. Rukoilemme kestävää ja
oikeudenmukaista rauhaa Lähi-itään.

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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