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ASKELIA PYHÄLLÄ MAALLA

Nimi Osoite,
sähköpostiosoite, puh.

Rakkaat ystävämme ja lähettäjämme

Jaffa 26.5.2017

Väkeä liikkeellä
Viime viikonloppuna Immanuel-kirkkomme ruuhkaantui useampaan otteeseen, kun kaupungin järjestämä
perinteinen Avoimet Ovet -tapahtuma sai väen liikkeelle. Viime vuotiseen tapaan kahden päivän aikana
kirkkoomme kävi tutustumassa n. 1600 kävijää. Päivien aikana kirkkoa esiteltiin, urkumusiikkia ihasteltiin ja
uskomme ydinkohtia selitettiin.
Vierailijat voitiin jakaa karkeasti kahteen ryhmään; niihin, jotka olivat kiinnostuneita vain kirkon historiasta ja
arkkitehtuurista ja niihin, jotka halusivat tietää myös uskomme sisällöstä. Niinpä kun kirkossa mainittiin
Jeesuksen nimi, osa väkijoukosta alkoi välittömästi poistua paikalta. Heille jo sana Jeesus oli liikaa, eivätkä he
halunneet jäädä kuuntelemaan.
Ilmaisia Raamattuja, sen osia ja muuta hengellistä luettavaa lähti mukaan kymmenittäin. Varsinkin lasten
kuvitetut Raamatun kertomukset olivat suosittuja. Uutta Testamenttia ei täkäläisistä kirjakaupoista löydy,
joten monet olivat kiitollisia sen saadessaan. Eräskin nainen kertoi, kuinka hän oli jo kauan etsinyt
Raamattua. Toinen nainen kertoi haluavansa tutustua tarkemmin kristinuskoon ja oli iloinen, kun hänet
toivotettiin tervetulleeksi hepreankieliseen raamattupiiriimme.

Punaisen Maton putkivuodot on saatu korjattua ja seinät
ovat kuivuneet. Sen sijaan sähkökatkokset ovat edelleen
olleet isona riesana. Koska keskus sijaitsee pimeässä
kellarikerroksessa, siellä on mahdotonta toimia ilman
sähköä. Niinpä parina päivänä ruokailupöytä rahdattiin
ulos kadulle, missä ruokaa saivat kaikki nälkäiset, myös
kadun miehet. Tuttuja naisia tuli paikalle vain muutamia
ja he olivat kovin pettyneitä, kun eivät päässeet
peseytymään ja lepäämään. Eräs vanha mies jäi mieleen.
Selkä oli jo pahasti kumarassa ja kädet ja paljaat jalat
pinttyneen lian mustaamat. Tarjosin hänelle tuolia istua,
mutta halusi syödä hänelle tutummassa kyykkyasennossa
likaisen asfaltin toimittaessa pöydän virkaa. Monet olivat
otettuja yllättävästä ateriasta ja ystävällisestä kohtelusta.
Poliisit partioivat kulmilla ja kävivät välillä kysymässä,
onko kaikki hyvin. He tietävät keskuksemme ja arvostavat
työtämme. Tulipalon jälkiä korjattiin naapurihuoneistossa,
minne oli tulossa kymmeniä uusia huoneita
seksibisneksen käyttöön. Samaista paikkaa Punainen
Matto on haaveillut itselleen, kun kellarihuone on jo
käynyt liian ahtaaksi. Mielenkiintoista nähdä, kuka
huoneiston lopulta kansoittaa.

Suunnitelmia
Kesän alussa olemme tulossa Suomeen pitemmälle lomalle. Elokuussa palaamme tänne vielä syksyn ajaksi
tuttuihin tehtäviin. Marras-joulukuun tietämillä on tarkoitus palata pysyvästi Suomeen ja vierailla lähettävissä
seurakunnissamme alkuvuodesta. Josko sitten olisi aika rauhoittua eläkepäiville?

Kiitos- ja rukousaiheita
- Kiitos kaikista vierailijoista ja uskosta kiinnostuneista. Pyydetään,
että kylvetty siemen saisi kasvaa ja tuottaa hedelmää.
- Rukoillaan srk:n työtiimille ja seurakuntalaisille yhteisymmärrystä,
kärsivällisyyttä, voimia ja viisautta monien haasteiden keskellä.
- Rukoillaan Punaiselle Matolle asianmukaisia, toimivia tiloja.
Kaikille naisille Jumalan parantavaa kosketusta. Kestävyyttä niille,
jotka ovat kuntoutuksessa.

Siunattua ja virkistävää kesää
sinulle!
Lämmöllä,

Leena ja Jari

