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ASKELIA PYHÄLLÄ MAALLA

Nimi Osoite,
sähköpostiosoite, puh.

Rakkaat Ystävämme ja lähettäjämme!

Jaffa 11.3.2017

Talvi on taittunut täälläkin ja sen myötä vaatekerroksia on voinut vähentää. Päivälämpötilat kohoavat usein
20 asteen paremmalle puolelle eikä sisälläkään viluta enää niin paljon. Maasta nousee kevään väkevä
tuoksu, linnut ovat hurmiossaan ja läheisen aukion pienet appelsiinipuut availevat nuppujaan.
Hiljaisemman talven jälkeen myös turistit palaavat Pyhän Maan kierroksilleen.
Kuun vaihteessa saimme vetää henkeä pitkän, intensiivisen työjakson jälkeen. Poikamme perheen kanssa
pääsimme ihastelemaan Juudean ja Negevin erämaitten karua kauneutta, kulkemaan Daavidin jyrkkiä
vuoristopolkuja ja ihmettelemään hänen piilo- ja turvapaikkojaan (1. Sam. 24). 11-vuotias kertoi
tajunneensa, etteivät Raamatun kertomukset ole keksittyjä juttuja, vaan oikeasti tapahtuneita. "Voi vitsi, jos
mä asuisin täällä, tulisin tänne aina!", vahvisti vuotta vanhempi sisarensa. "Katso vielä tarkkaan ja paina
mieleesi, niin voit kotona sitten maalata", opasti äiti nuorta taiteilijan alkuaan. Raamatun maa koskettaa ja
jättää jälkensä.

Daavidin jäljillä Juudean
erämaassa.

Virkistyneinä palasimme työhömme, joka tarjosi heti joukon vaikeita haasteita, mutta samalla myös
täyslaidallisen Herramme yksityiskohtaista johdatusta. Viime sunnuntain Holokaust-konsertin järjestyminen oli
yksi suuri ilon ja ihmetyksen aihe. Viime syksynä sitä ei voitu toteuttaa, mutta nyt kaikki palaset osuivat
kauniisti kohdalleen. Konsertin pitäjäksi saimme Liperistä venäjänsuomalaisen Lavrenchukin 10-henkisen
musiikkiperheen, joka saapui konserttimatkalle Israeliin. Venäjänkieli, kaihoisa slaavilainen musiikki sekä
Koskaan aiemmin emme ole konserteissamme olleet todistamassa mitään vastaavaa; Holokaustin Koskaan ja
heprealaiset rytmikkäät laulut tempasivat venäjää äidinkielenään puhuvan 100-päisen, ympäri Israelia kootun
yleisön mukaansa ensitahdeista alkaen. Koskaan aiemmin emme ole konserteissamme olleet todistamassa
mitään vastaavaa; Holokaustin kokeneiden vanhusten kasvot loistivat, vartalo keinui musiikin tahdissa ja kädet

nousivat ylös taputtamaan rytmiä. Väliin huudettiin "Od pa'am!" - "Kerran vielä!". Lavrenchukin perheen
kiertueita monet vuodet Israelissa luotsannut Antti Mäkitalo oli myös otettu ja erityisen kiitollinen siitä, että
perhe saattoi avoimesti kertoa uskostaan Jeesukseen. Antilla oli kokemusta siitä, kuinka pelkkä Jeesus-nimen
mainitseminenkin on ollut kiellettyä joissakin muissa israelilaisissa konserttipaikoissa. Perheen Igor-isän
puheenvuoro elämän hauraudesta oli puhuttelevaa. Vuoden vaihteessa perhe oli Venäjän matkallaan
joutunut rajuun nokkakolariin, missä syyllisen osapuolen autosta kuoli yksi henkilö. Lavrenchukit itse
säästyivät pienin seurauksin, vaikka auto vaurioitui käyttökelvottomaksi. Igor-isän murtunut käsi oli nyt jo
siinä kunnossa, että hanuri taas soi. Moni vanhus tuli konsertin jälkeen kiittämään ja lämpimästi halaamaan.
"Annoin äidille vähän rahaa", kuiskasi eräs heistä, "kun on noin suuri ja ihana perhe... isä, äiti ja lapset. Se oli
niin koskettavaa..." Ei näyttänyt haittaavan yhtään, vaikka viimeistä ryhmää hakemaan tullut bussi oli
myöhässä. Kenelläkään ei tuntunut olevan kiirettä takaisin kotiin Jerusalemiin. Meilläkin oli vahva tunne siitä,
että olisi voinut viipyä kauemminkin näitten vanhusten kanssa, jotka itse olivat olleet lapsia tai nuoria silloin,
kun heidän perheensä väkivalloin hajotettiin ja sen jäseniä tapettiin Euroopan eri keskitysleireillä.

Kutsukonsertti Holokaustin
uhreille keräsi kirkon täyteen
kiitollisia osallistujia ympäri
Israelia.

Tänä viikonloppuna vietetään iloista Purim-juhlaa, jolloin muistellaan erästä tarkkaan suunniteltua
juutalaisten joukkotuhoa, joka ei kuitenkaan onnistunut. Esterin kirja Vanhassa Testamentissa kertoo koko
jännittävän tarinan.

Kiitos- ja rukousaiheita
- Kiitos virkistävästä lomasta perheen kanssa.
- Siunataan kaikkia elossa olevia Holokaustin uhreja ja heidän
omaisiaan ympäri maan.
- Rukoillaan srk:n työtiimille ja seurakuntalaisille yhteisymmärrystä,
kärsivällisyyttä, voimia ja viisautta monien haasteiden keskellä.
- Pyhän Hengen parantavaa kosketusta Punaisen Maton naisille.

Valoisia kevätpäiviä sinulle,
ystävämme ja lähettäjämme!
Sinusta iloiten ja sinua siunaten Jaffan
auringon alta,
Leena ja Jari

