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ASKELIA PYHÄLLÄ MAALLA

Nimi Osoite,
sähköpostiosoite, puh.

Rakkaat ystävämme ja lähettäjämme

Jaffa 9.9.2017

Takaisin Jaffaan
Pitkä Suomi-loma on takana ja olemme palanneet Israeliin päättämään työtämme Immanuelseurakunnassa. Palaamme lopullisesti Suomeen marraskuun lopulla. Tälläkään kerralla lähtö Suomesta ei
ollut helppo; hyvästien sanominen, rakkaitten ihmisten ja paikkojen jättäminen vie aina voimia. Jos
Suomessa vilutti, niin täällä taretaan senkin edestä. Lämpötilat ovat +30 asteen tuntumassa vielä parisen
kuukautta. Ensi töiksemme siivosimme kotimme paksusta, mustasta pölykerroksesta ja häädimme torakat
alta pois.
Kansainvälisessä seurakunnassamme on tapahtunut muutoksia. Kymmenkunta aktiivista seurakuntalaista
on lähtenyt takaisin kotimaihinsa ja jättäneet ison loven seurakuntaelämään. Iloksemme joitakin uusia
kasvoja on tullut mukaan ja rukoilemme, että he voisivat puolestaan kokea Immanuelin omaksi
hengelliseksi kodikseen.
Kesä on ollut seurakunnassa hiljaista aikaa, mutta jumalanpalvelukset ja viikolla kokoontuva raamattupiiri
ovat pyörineet normaaliin tapaan. Nyt syksyllä nuoret aikuiset ovat aloittaneet jälleen oman toimintansa,
samoin pyhäkouluryhmät ovat käynnistyneet. Seurakuntalaisia rohkaistaan kaiken aikaa laittamaan omat
lahjansa ja taitonsa likoon yhteiseksi hyväksi ja monia vapaaehtoisia tehtäviä on tarjolla.

Punaisen Maton kulmakunta on saanut uutta ilmettä. Viereinen hiekka-aukio, missä asunnottomat
huumeidenkäyttäjät majailivat, on muuttunut hienoksi parkkipaikaksi ja väki on siirtynyt/siirretty
kauemmaksi. Kaupungin suunnitelmissa on uudistaa koko alue purkamalla vanhat röttelörakannukset missä Punainen Mattokin sijaitsee - ja rakentaa tilalle pilvenpiirtäjiä. Milloin sen tapahtuu, siitä ei ole vielä
tietoa. Punainen Matto jatkaa siis edelleen vanhassa paikassaan ottamalla vastaan sinne tulevat naiset.
Naisia on ollut jonkun verran vähemmän ja monet ovat todella huonokuntoisia; luurangon laihoja,
huumeista sekaisin hoippuvia, apaattisia ihmisvarjoja. Vain Jumalan suuri ihme voi nämä naiset
vapauttaa!

Punaisen Maton naapuruston uutta
ilmettä

Kiitos- ja rukousaiheita
- Kiitos hyvästä kesästä.
- Rukoillaan syyskauden puolesta; avoimet ovet ja konsertit
kirkossa, uudet tulokkaat srk:ssa.
- Rukoillaan syöpää sairastavan Omerin puolesta.
- Rukoillaan Punaiselle Maton naisille Jumalan parantavaa
kosketusta. Kestävyyttä niille, jotka ovat kuntoutuksessa.

”Ratkaisevaa ei siis ole, mitä ihminen tahtoo tai
ehtii, vaan se että Jumala armahtaa.”
Room. 9:16
Siunattua syksyä sinulle!
Lämmöllä, Leena ja Jari

