Terveisiä Israelista!
Israelin kevät on vaihtumassa kesäksi. Tällä viikolla oli muutama sateinen päivä, mikä näin
myöhäisenä ajankohtana on ehkä vähän yllätyksellistä, mutta erittäin tervetullutta. Israelissa
pohjavedet ovat olleet pitkään poikkeuksellisen alhaisia, joten sade otetaan iloiten vastaan. Meillä
tärkeimpänä jatkuu kielikoulu, joka on kyllä sananmukaisesti täyttä hepreaa. Ajattelimme aukaista
pienen väläyksen arkeemme kertomalla tämän viikon tapahtumista.
- Viikkomme alkaa sunnuntaista. Sapattina, eli lauantaina saimme lenkkeillä ja levätä, mutta
sunnuntai on arkipäivä Israelissa ja myös meillä kielikoulupäivä.
- Maanantaina meillä oli aamupäivällä työntekijäpalaveri ja sen päälle remontissa olevan alatalon
valmistumisen jälkeiseen toimintaan liittyvä suunnittelukokous. Päivällä keskuksella vieraili
saksalaisia, jotka toivat hyviä lastenvaatteita köyhille perheille jaettavaksi. Iltapäivällä
palaveerasimme diakoni Sari-Johanna Kulttilon kanssa palestiinlaisten kumppanikoulujen
oppilashuollon kehittämisestä.
- Tiistaina päivällä vastailimme sähköposteihin ja täytimme erilaisia Lähetysseuran kaavakkeita.
Tiistai on myös taas meillä kielikoulupäivä. Läksyt ja kertaaminen ovat näin keski-ikäiselle aika
työlästä, niihin menee aina useita tunteja. Kielikouluun lähdemme normaalisti iltapäivällä puoli viisi
ja saavumme kotiin yhdeksän aikaan illalla.
- Keskiviikkona lähdimme aamulla kahdeksalta Jerusalemista Nasaretiin suunnittelemaan
yhteistyötä alueen palestiinalaisten kristittyjen kanssa. Lähetysseuran eräs tärkeä tavoite on tukea
kuihtuvia kristillisiä kirkkoja Israelin ja Lähi-idän alueella. Tapaamisessa oli läsnä Mr. Hussam Elias
(Executive Director of ICCI (International Christian Committee in Israel) rva. Muna Shehady (ICCI),
sekä Lähetysseuran puolesta meidän lisäksi Lähetysseuran aluejohtaja Vesa Lehtelä ja Felmkeskuksen johtaja Seppo Paulasaari. Saimme sovittua ensimmäisen, eri kristillisiä kirkkoja
edustavan nuorten kokoontumisen toukokuun lopulle. Saavuimme takaisin Jerusalemiin ja Felmkeskukselle seitsemän jälkeen illalla. Tapasimme lyhyesti keskuksella kokoontuvia
etiopialaistaustaisia messiaanisia juutalaisnuoria ja heidän ohjaajiaan. Kahden viikon päästä on
tarkoitus osallistua heidän iltansa vetämiseen.
- Tänään torstaina meillä oli aamulla tapaaminen Jordanian ja Pyhän maan luterilaisen kirkon
uuden piispan, Ibrahim Azarin kanssa. Kentänjohtajamme Vesa Lehtelä esitteli meidät hänelle
uusina lapsi- ja nuorisotyö asiantuntijoina. Tapaaminen oli oikein lämminhenkinen. Piispalla on
halu vahvistaa pienen kirkkonsa nuorisotyötä. Tässä meillä tulee olemaan rooli, joka muodostuu
myöhemmissä tapaamisissa. Piispan alla toimivat myös kolme Länsirannan puolella sijaitsevaa
Lähetysseuran luterilaista kumppanikoulua, jotka kuuluvat työmme piiriin. Keskuksella tapaamiset
jatkuivat. Suunnittelimme Lions Churcin pastori Marenin kanssa toimintapäivää heinäkuulle, jolloin
Felm-keskukselle kokoontuu yli sata arabia, kristittyä sekä muslimia perhetyön merkeissä.
Keskustelimme myös Lions Churchin tulevista lastentapahtumapäivistä keskuksella. Tapaamisen
jälkeen siirryimme tekemään tätä sähköpostia. Nyt kiitämme teitä erittäin paljon meidän työmme
tukemisesta ja alamme lukea heprean läksyjä. Tänään mennään taas kielikouluun. Siunattua
kevättä teille kaikille sinne Eurajoelle!
Kirsi ja Marko
P.S. Tunnelmista voit lukea myös osoitteessa tukevastituuliajolla.blogspot.fi
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