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Kesäinen tervehdys

Tätä tänään täällä Jerusalemissa kirjoitan, te siellä Suomessa vietätte
juhannusta. Täällä ei virallisesti sellaista juhlaa juhlita, mutta
Lähetysseuran keskuksella sitä on yleensä vietetty. Tosin on jo toinen
peräkkäinen vuosi, kun sitä ei pystytty järjestämään. Koronarajoitukset
ehdittiin jo poistaa kokonaan, kunnes viime viikolla tuli tieto, että eräässä
Pohjois-Israelin koulussa oli yli 40 lasta, joilla oli positiivinen tulos
koronatestistä. Sitten alkoi tulla enemmän ja enemmän tapauksia eri puolilla Israelia.
Sanotaan, että suurin osa tapauksista on tullut niiltä, jotka ovat matkustaneet ulkomaille ja
sieltä palattuaan eivät ole tehneet koronatestiä eivätkä olleet karanteenissa. Aikaisemmin
koronatesti oli ilmainen, mutta siinä vaiheessa, kun tapauksia oli enää vähän, se
muutettiin maksulliseksi. Paikasta riippuen se maksaa n. 10–30 euroa/hlö. Tarkoitus oli
myös sallia koronarokotteen saaneille turisteille maahantulo heinäkuun alussa, mutta sitä
on nyt siirretty ainakin kuukaudella eteenpäin.
Kuitenkin kun koronan myötä vapautettiin rajoitukset, niin sittenhän täällä alkoi
”sota, konflikti...” (mitä nimitystä itse kukin siitä tilanteesta käyttääkään). Se
rajoitti liikkumista ja jäädytti monia arjen asioita. Jotkut ihmiset viettivät jopa
pidempiä aikoja pommisuojassa, esim. Gazan lähellä olevilla asuinalueilla ja
Tel Avivissa. Se, mikä aiheutti suuren huolen, oli se, että
maan sisällä oli isoja yhteenottoja.
Eräskin ystäväni oli odottamassa bussia, kun kaksi miestä
tuli häntä kohti puukot kädessä. Onneksi hän pystyi siinä hetkessä
puhumaan heille heidän omaa kieltään, mikä pelasti hänet. Miehet
juoksivat pois paikalta. Me teimme
pitkälti töitä täältä Felm-keskuksesta käsin.
Kuva 1
Liikuimme myös vain ns. tarpeellisilla ja pakollisilla asioilla.
Kuva 2
Kuva 1: Petronella ja minä keskuksella töissä, Poju seurana.
Kuva 2: Petronella ja minä katsomassa pommisuojan varusteita.
Apuasi tarvitaan
Lähetysseuran työ eri puolilla maailmaa jatkuu ja avun tarve on
suuri. Lahjoita haluamasi summa MobilePaylla numeroon 58735 tai
tilisiirrolla FI38 8000 1400 1611 30. Viestikenttään uutiskirjeen
kirjoittajan nimi! Keräyslupa RA/2020/1538
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Valitettavasti tässä ”sodassa, konfliktissa” menetti moni ihminen henkensä, molemmilla
puolilla. Paljon tuli kyselyjä siitä, mitä me Lähetysseurassa ajattelemme asiasta.
Kantamme oli ja on tämä:
”Olemme Lähetysseurassa järkyttynein mielin seuranneet konfliktin kärjistymistä Israelissa
ja palestiinalaisalueella. Tuomitsemme kaiken väkivallan siviilejä kohtaan ja vetoamme
osapuoliin rauhanomaisen ratkaisun löytämiseksi.
Rukoilemme sovinnon puolesta, ja jatkamme yhdessä israelilaisten ja palestiinalaisten
yhteistyökumppaneidemme kanssa työtämme rauhan ja ihmisoikeuden puolesta”.
Tätä rukousta saa jatkaa.

Työohjauksia on ollut tiiviisti. Muutama kokemus niistä.
Olen saanut kulkea suhteellisen pitkän matkan työnohjaustehtävässä
erään henkilön kanssa. Olemme käyneet paljon läpi hänen omaa
työidentiteettiään, hänen ominaisuuksiaan ja kykyjään. Hän alkoi
selkeästi nähdä, että hänen olisi aika siirtyä
toisenlaiseen työhön. Mietimme, mitä se voisi
olla. Hänellä oli uskallusta aukaista enemmän ja
enemmän omia toiveitaan ja katsoa rehellisesti niitä lahjoja, joita
hänellä oli ja joita hän ei käytä oikeastaan ollenkaan. Oli hienoa
nähdä, kun hänen mielessään alkoi nousta uusia ajatuksia ja
mahdollisuuksia. Lopulta hän tulikin erääseen tapaamiseemme
sanoen, että nyt hän on löytänyt sen, mitä kohti hän haluaa mennä. Sen pystyi myös
näkemään hänen olemuksestaan. Hän säteili innostusta, iloa ja ideaa. Uuden aloittaminen
kutsuu ottamaan paljon uusia askeleita ja työstämään monia asioita. Oli ilo saada kulkea
siinä matkassa mukana (mikä vielä jatkuu). Keräsimme kuusi henkilöä pioneerimatkaan.
Ensimmäisenä päivän kävelimme 13 km, yövyimme luostarissa ja seuraavana aamuna
jatkoimme matkaa aikaisin aamulla, sillä oli tulossa kuuma päivä. Edessä oli 16 kilometrin
kävelyreitti. Pioneeriryhmä selvisi hyvin matkasta, vaikka viimeiset 6–8 km olivat vaikeita,
sillä lämpötila oli noussut jo 30 asteeseen.
Kuvat: Pysähdyimme myös tankkaamaan & Maastossa
Apuasi tarvitaan
Lähetysseuran työ eri puolilla maailmaa jatkuu ja avun tarve on
suuri. Lahjoita haluamasi summa MobilePaylla numeroon 58735 tai
tilisiirrolla FI38 8000 1400 1611 30. Viestikenttään uutiskirjeen
kirjoittajan nimi! Keräyslupa RA/2020/1538
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Eräässä toisessa työnohjauksessa oli mukava kuulla, miten työntekijä kuvasi
sitä apua, tukea ja johdatusta, jota hän saa Vapahtajalta Jeesukselta
Kristukselta. Hän kertoi todella konkreettisia tilanteita, miten apu oli tullut, ei
ihmisapu vaan Vapahtajan apu.
Olen hyvin siunattu, kun saan tavata monia erilaisia ihmisiä, kuulla heidän
elämäntarinoitaan ja kokemuksiaan sekä kulkea aina välillä kappaleen matkaa heidän
kanssaan.

Diakoniatyössä on tullut paljon pyyntöjä perheiltä, ihan konkreettisen avun ja konsultoinnin
pyytämistä. Rana on aloittanut nyt keskusteluja eri seurakunnissa monien perheiden
kanssa. Peilaamme Ranan kanssa tilanteita ja pohdimme tarpeellisen tuen ja avun
tarvetta. Olemme nyt myös saaneet kokoontua ensimmäisen kerran diakoniatyön
vastuuryhmän kanssa. Se koostuu jokaisen kuuden
seurakunnan edustajasta. Oli ilo tavata heidät ja nähdä
heidän todellinen innostuneisuutensa. Aloitamme heidän
kanssa elokuussa säännölliset tapaamiset, joihin sisältyy
koulutusta ja tulevien tehtävien kartoitusta. On suuri lahja,
kun Rana on saanut tällaisen tiimin tekemään yhdessä
diakoniatyötä.
Yhtenä viikonloppuna ystäväni tuli minulle yökylään. Ihmettelin vähän, kun hän tuli monien
kassien ja pussien kanssa. Hän kertoi, että haluisi leipoa seuraavana päivänä jotain.
Seuraavana aamuna hän aloitti leipomaan mitä erilaisimpia leivonnaisia. Kun yritin olla
avuksi, hän vain sanoi, että mene ihmeessä vaikka lenkille. Puolen päivän jälkeen hän
sanoi, voisimmeko mennä käymään tuolla pihalla… No joo, sieltähän alkoi tulla
ystäviä kylään. Niin ne vuodet vierivät, että itsekin olen tässä nyt sitten puolivälin
täyttänyt. Pöytä täyttyi ystävien tekemistä ruuista ja
upeasta kakusta. He todella onnistuivat yllättämään :)
Kuva: Ystävien herkut
Kuva: Juhla-ateria
Apuasi tarvitaan
Lähetysseuran työ eri puolilla maailmaa jatkuu ja avun tarve on
suuri. Lahjoita haluamasi summa MobilePaylla numeroon 58735 tai
tilisiirrolla FI38 8000 1400 1611 30. Viestikenttään uutiskirjeen
kirjoittajan nimi! Keräyslupa RA/2020/1538
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Kiitollisuus täyttää mielen jokaisesta eletystä vuodesta. Kiitollisuudesta elämän antajalle
haluan itse olla antamassa kiitoslahjan. Haluan ohjata kaikki muistamiset tähän
diakoniatyöhön ja eläinten turvakodille jotka pelasti Pojunkin. Kummassakin
mahdollistetaan luoduille elämän perustarpeita ja sen kautta rakkautta.
Jos haluat olla mukana tässä, voit tehdä sen lahjoittamalla:
Diakoniatyö : Lähetysseura,Tilinumero FI16 8000 1400 1826 72,
viestiksi Sari-Johanna Kuittilo 50 v.

Animal shelter löytyy heidän Facebook-sivultaan:
https://www.gofundme.com/f/bethlehem-animal-rescue
jonka kautta voi tehdä lahjoituksen suoraan heille.

Toivotan teille jokaiselle kesän kauneutta, iloa, lämpöä ja yhteyttä.
”Taas niityt vihannoivat ja laiho laaksossa.
Puut metsän huminoivat taas lehtiverhossa.
Se meille muistuttaapi hyvyyttäs, Jumala,
ihmeitäs julistaapi se vuosi vuodelta. (Virsi 571:2)

Lämpimin terveisin täältä Jerusalemista, Sari-Johanna ja Poju

Apuasi tarvitaan
Lähetysseuran työ eri puolilla maailmaa jatkuu ja avun tarve on
suuri. Lahjoita haluamasi summa MobilePaylla numeroon 58735 tai
tilisiirrolla FI38 8000 1400 1611 30. Viestikenttään uutiskirjeen
kirjoittajan nimi! Keräyslupa RA/2020/1538
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Sari-Johanna Kuittilo
Diakoni- ja psykososiaalisen
työn asiantuntija,
Lähi-Itä
sari-johanna.kuittilo@felm.org
Puh:+972585924107

Rukousaiheet
- Rauhan,
oikeudenmukaisuuden ja
totuuden puolesta
- Diakoniatyöntekijän,
Ranan ja vastuuryhmän
puolesta
- Kouluhenkilökunnan ja
lasten/nuorten puolesta

Apuasi tarvitaan
Lähetysseuran työ eri puolilla maailmaa jatkuu ja avun tarve on
suuri. Lahjoita haluamasi summa MobilePaylla numeroon 58735 tai
tilisiirrolla FI38 8000 1400 1611 30. Viestikenttään uutiskirjeen
kirjoittajan nimi! Keräyslupa RA/2020/1538

