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ASKELIA PYHÄLLÄ MAALLA

Nimi Osoite,
sähköpostiosoite, puh.

Rakkaat ystävämme ja lähettäjämme

Jaffa 17.11.2017

Syksyn tullen
Kuuma ja kostea kesä on kääntynyt miellyttäväksi syksyksi. Kuin Suomen kesää parhaimmillaan, kun
lämpötilatkin ovat vielä reilusti yli +20. Ensimmäiset sateetkin on saatu, mutta kuiva maa kaipaa kipeästi
lisää vettä. Sade on täällä suuri siunaus. Sitä rukoillaan lisää.
Syksyä ovat värittäneet juutalaiset suuret juhlat: uusi vuosi - nyt olemme vuodessa 5778 - , suuri
sovintopäivä ja lehtimajajuhla. Juhlat katkaisivat normaalin arkirytmin ja antoivat ihmisille ylimääräisiä
vapaapäiviä tavata sukua ja ystäviä. Kirkon puutarhaan rakensimme oman lehtimajamme, jonka
siimeksessä oli mukava juoda kirkkokahveja. Jotkut juutalaiset vierailijat ihmettelivät, miksi kristittyjen
paikasta löytyy lehtimaja ja oli taas hyvä tilaisuus muistuttaa heitä yhteisistä juutalaisista juuristamme.
Vierailijoita on käynyt kirkolla entiseen tapaan. Suurin osa on kiinnostunut vain historiasta ja
arkkitehtuurista, mutta on myös hengellisiä etsijöitä. Heidän kanssaan keskustellaan ja annetaan mukaan
luettavaa.
Eräänä päivänä kirkossa istui pitkään keski-ikäinen mies, joka avautui omasta etsinnästään ja löydöistään.
Kertoi joku aika sitten tajunneensa, että Jeesus on todella se Messias, jota oli etsinyt ja kaivannut. Niinpä
oli polvistunut yksin kotonaan ja antanut elämänsä hänelle. Nyt etsi toisten Jeesukseen uskovien yhteyttä
ja poikkesi kirkkoomme. Tuosta lähtien mies on osallistunut jumalanpalveluksiimme.
Punaisen Maton syksyä on värittänyt kahden
naisen kuolema. Ne puhuttelivat ja pysäyttivät.
Toinen oli keväällä vauvan saanut nuori äiti, joka
menehtyi sydänlihastulehdukseen ja toinen oli
epätoivossaan itse päättänyt elämänsä. Punaisella
Matolla kuitenkin jatketaan viikosta toiseen valon
tuomista pimeyteen ja toivottomuuteen. Viime
kerralla yksi ensikertalainen, keski-ikäinen nainen
oli syvästi kosketettu. Kyyneleet valuivat virtanaan,
kun hän sai purkaa sisintään ja kun hänelle
kerrottiin Jumalan ehdottomasta rakkaudesta.
Teltan tappien irrottelua
Nuoren äidin viimeinen leposija

Kolmen vuoden työrupeamamme Immanuel-kirkossa on päättymässä. Siihen liittyy ristiriitaisia tunteita; on
ihanaa palata kotiin lähemmäksi omaa perhettä, mutta samalla on haikeaa jättää hyvästejä läheisiksi
tulleille ihmisille ja tälle erityiselle maalle. Vuodet ovat olleet opettavaisia, rikkaita ja mielemme täyttää
syvä kiitollisuus. Olemme kovin iloisia siitä, että Kylväjän työyhteys Immanuel-kirkossa tulee jatkumaan,
kun Hanna ja Juha-Pekka Rissanen aloittavat helmikuussa. He tuntevat maan, kulttuurin ja kielen ja heidän
panostaan tarvitaan erityisesti hepreankielisen työn kehittämisessä.

Eväät yhteiseen jakoon
lokakuun srk-piknikillä

Kiitos- ja rukousaiheita:
- kiitos kuluneista vuosista Immanuel-srk:ssa
ja että Rissaset tulevat jatkamaan työtä
- kiitos uusista tulijoista, lapsiperheistä ja
nuorista aikuisista
- rukoillaan viisautta ja voimia
vastuunkantajille
- Punaisen Maton naiset ja työntekijät

Lämmin kiitos sinulle, lähettäjämme ja esirukoilijamme, yhteisestä matkan teosta! Toivottavasti tapaamme
tammi-helmikuussa srk-vierailuillamme. Niistä saat tarkemmat tiedot omasta seurakunnastasi.

Rauhaisaa joulun aikaa ja siunattua uutta vuotta 2018!

Leena ja Jari

