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Tervehdys Porista
Tällä kertaa kirjoittelemme postia Satakunnasta, Porin suunnalta. Kulunut kevät on ollut kovin
erilainen kuin kukaan osasi aavistaa. Herramme kehotus hetkessä elämiseen ja luottamus
Jumalan huolenpitoon on tullut hyvin konkreettisesti lähelle. Suomalainen mielellään suunnittelee
asiat hyvin
etukäteen ja toimii
suunnitelmiensa
mukaan. Koronaviruksen myötä on
ollut pakko oppia
siihen, ettei
tulevaisuutta pysty
suunnittelemaan
kovin pitkälle. Huoli
läheisistä ja heidän
voinnistaan ja toive
siitä, että taas pian
tilanne olisi niin
normaali ja
voisimme tavata,
liittää kädet rukoukseen Jumalan puoleen. Kovin pieneksi tällaisessa tilanteessa ihminen tuntee
itsensä. Suurenmoista on se, että saamme luottaa Jumalan huolenpitoon aivan kaikessa!
Matt. 6:26-33
Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen Isänne
ruokkii ne. Ettekö te ole paljoa suurempiarvoiset kuin ne?
Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa?
Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat; eivät ne työtä tee eivätkä
kehrää.
Kuitenkin minä sanon teille: ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä.
Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, eikö paljoa
ennemmin teitä, te vähäuskoiset?
Älkää siis murehtiko sanoen: 'Mitä me syömme?' tahi: 'Mitä me juomme?' tahi: 'Millä me itsemme
vaatetamme?'
Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan.
Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan.
Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin
päivälle oma vaivansa."

Paluu Suomeen
Maaliskuun alussa Betlehemistä, Länsirannalta, tuli ensimmäinen tieto koronatartunnasta. Israelin
viranomaiset reagoivat tilanteeseen nopeasti ja määräsivät kaikki Betlehemissä ja lähialueilla
käyneet karanteeniin kahdeksi viikoksi. Kirsi, Iina ja vapaaehtoisemme, Tove ja Tiina, olimme juuri
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pitäneet kokousta Beit Sahourin koulun rehtorin kanssa.
Seuraavan kahden viikon aikana työ- ja vapaa-aika kuluikin
sitten jouheasti Felm-keskuksella.
Palestiinalaishallintokin reagoi nopeasti tilanteeseen, ja
kulkeminen tarkastuspisteiden kautta puolelta toiselle
kiellettiin kokonaan viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Pian
myös Israelissa tuli ilmi ensimmäiset tartuntatapaukset. Sekä
Israelissa että Länsirannalla liikkumista rajoitettiin, päiväkodit,
koulut ja yliopistot suljettiin, ihmiset siirtyivät etätöihin, enää ei
saanut kokoontua.
Onneksi keskuksellakin riittää työtä. Vapaaehtoiset kävivät
pitkään järjestämisen päivitystä odottaneen arkiston
kimppuun. Oma työmme toimi etänä virtuaalisesti.
Nykyteknologia kun mahdollistaa tapaamiset puhelimen tai
tietokoneen avulla. Iloisia olimme myös keskuksen ihanasta
pihasta, joka toi paljon lisää neliöitä oleskeluun.
Jerusalem muuttui hiljaiseksi aavekaupungiksi tiukentuneiden rajoitusten vuoksi. Turistit eivät enää
päässeet maahan. Kadut olivat tyhjiä aivan kuin olisi ollut jatkuva sapatti. Vanhan kaupungin portit
suljettiin. Jopa Pyhän haudan kirkon ovet menivät kiinni, viimeksi näin oli kuulemma mustan
surman aika.
Lähetysseura kutsui kaikki
vapaaehtoiset maailmalta
kotiin maaliskuun
kolmannella viikolla. Myös
riskiryhmässä olevia
lähettejä kehotettiin
palaamaan Suomeen.
Jerusalemissa olimme
suljettuna keskukselle
etätöihin, joten tähän
ratkaisuun päädyimme
myös itse. Palasimme
kotimaahan jo maaliskuun
lopulla, kun lentoja vielä
järjestettiin, kahden
päivän varoitusajalla.
Teemme viimeiset kaksi
kuukautta töitä täältä
Suomesta etänä. Kovinta
lähtöpäätöksessä oli se, että olimme kipuilleet jo alkuvuoden, jatkammeko toiselle työkaudelle vai
palaammeko Suomeen. Olimme tehneet lopullisen päätöksen paluusta vasta muutamaa viikkoa
ennen koronakaranteenin alkamista ja ilmoittaneet vanhoille työnantajille paluustamme sorvin
ääreen. Tästä meidän piti, lahjamuistojen kanssa kertoa kasvokkain kaikille rakkaille ystäville ja
yhteistyökumppaneille ympäri Pyhää Maata. Nyt kertominen vaihtui digitaaliseen muotoon. Lahjat
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jäivät Felm-keskuksen
kaappeihin. Aiomme palata
jakamaan ne, kun lennot
alkavat uudelleen ja
liikkuminen sekä
tapaamiset Israelissa ja
Länsirannalla ovat
mahdollisia. Ehkä se
tapahtuu loppukesällä,
ehkä vasta syksyllä.
Haluamme vielä juoda
hyvät arabikahvit, syödä
kosherleivokset ja nauraa
yhdessä.
Mitä kuuluu yhteistyökumppaneille?
Länsirannalla luterilaisen kirkon koulut joutuivat uuden tilanteen myötä nopeasti luomaan toimivan
etäkoulusysteemin. Tilanne ei ollut ollenkaan yksinkertainen, sillä monissa perheissä ei ole
tietokonetta tai perheen useammalla lapsella on käytössä vain yksi kone. Kaikenlaisia luovia
ratkaisuja rehtorit ja opettajat ovat kuitenkin löytäneet. Eräs opettaja videoi opetustuokioita, jotka
hän lähettää WhatsAppissa oppilaille. Yhden koulun rehtori järjesti opetuksen eri ikäluokille
porrastetusti, jotta kodin ainoan tietokoneen käyttö olisi mahdollista jokaisella lapsella. Tällä
hetkellä meillä on se tieto, että palestiinalaisalueiden koulut aukeavat vasta elokuussa (Israelissa
koulut ovat auenneet tällä viikolla). Ohjaamamme vastuunkantajakoulutus jatkuu syksyllä
oppilasryhmien osalta. Rehtorien, sosiaaliohjaajien ja opettajien kanssa olemme olleet yhteydessä
etänä, tehneet arviointia ensimmäisestä vuodesta ja suunnitelleet tulevaa vuotta. Luterilaisen
kirkon Jerusalemin seurakunnan ja katolisen kirkon hepreankielisiin isoskoulutettaviin ja heidän
ohjaajiinsa olemme pitäneet yhteyttä WhatsApp-viesteillä. Ikävä on kova, onneksi yhteydenpito
kuitenkin etänä on mahdollista. Ilolla olemme saaneet seurata Fursan-pastorin ja Isä-Pjotorin
hartaushetkiä netin
välityksellä täällä. Myös osa
tuntemistamme nuorista
kertoo ilosanomaa noissa
videoissa. Nuorten kanssa
isoskoulutus jatkuu, kun
kokoontumiset ovat
mahdollista. Tällä hetkellä
luomme
isoskoulutusmateriaaleja
paikallisten kumppaneiden
käyttöön yhdessä heidän
kanssaan internetin eri
pilvisovellusten tarjoamia
mahdollisuuksia avuksi
käyttäen.
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Mi’ilyassa Notre Damen lukio lähiopetus jatkuu jälleen tällä viikolla, josta sekä oppilaat että
opetushenkilökunta ovat olleet erittäin iloisia. Kuluneen etäopetuksen aikana opettajat sekä rehtori
Eyad ovat opettamisen lisäksi olleet aktiivisesti etäyhteydessä jokaiseen oppilaaseen
henkilökohtaisesti. Koulun ja
katolisen kirkon nuorten yhteinen
leiri siirtyy syksyyn, jolloin
leirikokoontumiset ovat jälleen
mahdollisia.
Jumalalle kaikki on mahdollista
(Mark.10:27)! Tähän lupaukseen
lopetamme tällä kertaa.
Siunattua kevättä ja kesää. Jos
Herra suo, saamme vierailla
seurakunnissa tulevan kesän ja
syksyn aikana. Toivottavasti
näemme teistä monia niissä
tilaisuuksissa.

Rukoilemme
* Tuntemiemme filippiiniläisten maahanmuuttajanuorten
perheiden elinolot ovat kovasti heikentyneet työn menettämisen
myötä ja siksi, että he eivät ole valtion myöntämien tukien
piirissä.
* Iloa ja valoa tähän aikaan: ”Silloin Jumalan rauha, joka
ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja
ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa” Fil. 4:7
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Marko ja Kirsi Piittala
Lapsi- ja nuorisotyön
asiantuntijoita Israelissa ja
palestiinalaisalueilla.

