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Hei rakkaat ystävät
Jälleen Jerusalemissa
Olemme palanneet Jerusalemiin. Etiopian aikamme oli
mielenkiintoinen ja antoisa.
Jerusalemin seurakuntaystävät suhtautuivat kovin luottavaisesti kuukauden kielikoulun voimaan. He ryhtyivät
puhumaan meille puhelimessakin amharaksi. Ja seurakuntamme whatsapp ryhmän viestit ovat amharaksi
joko kirjoitettuna tai ääniviesteinä. Yritämme niitä sitten
tavata ja ymmärtää.
Yllättävä saarna
Ensimmäisenä sapattina Jerusalemissa tapahtui, että
olimme pastorin puhelusta

ymmärtäneet, että hän haluaa
meidän tuovan 20 minuutin tervehdyksen amharaksi. Eskon
opettaessa nuoria tulikin pastorin vaimo yllättäen koputtamaan häntä olkapäälle ja kertoi,
että nyt alkaa hänen saarnansa.
Minä yritin pidentää omaa tervehdystäni, jotta Esko voisi vähän ajatuksissaan valmistautua,
sillä tiesin, että ei hän ollut valmistellut saarnaa. Jumala on
suuri! Esko käänsi päässään Addis Abebassa kuulemamme hyvän amharankielisen saarnan
pääkohdat hepreaksi ja piti 35
minuutin saarnan, joka meni oikein hyvin. Kiitos Jumalalle,
vaikka ei ehkä suomalaiselle sopisi tuollainen improvisaatiosaarnaaminen jatkuvasti.

Puhuin sapattina nuorten kanssa
peloista. Suomessa vaalien aikaan
nousi nuorten suurimmaksi peloksi huoli ilmastosta.
Täällä tulivat esille toisenlaiset ja
henkilökohtaisemmat pelot: huoli
siitä, jos itse tai joku perheestä
sairastuu; jos äiti tai isä kuolee,
miten valita oma ammatti tai
opiskelupaikka tulevaisuudessa
tai miten pärjää armeijassa, joka
kestää näillä nuorilla pojilla kolme
vuotta tai entä jos tulee sota.
Tulimme siihen tulokseen, että
tärkeintä on Jumalan pelko,
vaikka onkin luonnollista pelätä ja
kantaa huolta monista asioista.
Uskovina meillä on aina luottamus siihen, että Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä
(2 Tim 1:7) ja Älkää siis murehtiko
huomisesta päivästä Matt. 6:34
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Alkukesää ja siitepölyä
Israelissa ovat sateet loppuneet. Ainut, mitä satoi taivaalta, oli raketteja Gazasta ensimmäisen viikonlopun aikana palattuamme. Eikä niitä tullut Jerusalemiin. Nyt on ollut siinäkin suhteessa rauhallista.
Pensaat ja puut ovat täydessä kukassa ja monilla on allergiaoireita. Lämpötilat vaihtelevat kovasti ja
viimeiset päivät ovat olleet suorastaan tyrmääviä, kun lämpötila on ollut joka päivä yli 30 astetta.
Seurakuntaelämää
Oli mukava tulla omaan kotiin ja kotiseurakuntaan, jossa meitä oli jo odotettu. Minua ilahdutti kovasti,
kun omasta nuorten opetusryhmästäni yksi pojista, joka ei jaksa kovasti keskittyä opetukseen, tuli
kysymään, miksi en ole opettanut heitä pitkään aikaan. Nyt sitten olen taas ollut opetusvastuussa ja
viime sapattina meillä oli mukavia keskusteluja nuorten poikien kanssa. Ensi lauantain aiheeksi olen
valmistellut Hepr. 12:1-2. Heprean kielen kirjoittaminenkin vahvistuu opetuksia valmistellessa. Onneksi minulla on hyvä tilanne, kun voin aina pyytää Eskoa tarkistamaan kielen.
Kesän ajatuksia
Ajatukset alkavat suuntautua Suomeen ja lomaan. Tällä kertaa emme pysty järjestämään yhteistä
tapaamista emmekä pääse osallistumaan Kansanlähetyspäivillekään. Varmaan joissain käänteissä
nähdään jonkun kanssa. Onneksi voidaan rukoilla toistemme puolesta edelleenkin. Ja Israelin puolesta! Ja erityisesti tämän maan uskovien puolesta ja evankeliumin leviämisen puolesta. Ja että Jumala varjelisi sodalta. Ei pidetä kesätaukoa rukouksesta. Lomalla on kotona pientä remonttia, pihatöitä ja varastojen siivouksia. Se tuntuu etukäteen ajateltuna mukavalta vaihtelulta. Muuten on tarkoitus kerätä voimia lopputyökauteen, nauttia läheisten tapaamisesta ja ulkoilusta.
Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävät (Room.12:12)
Olen saanut tällä viikolla olla mukana kahdessa erilaisessa ja erikielisessä rukouspiirissä. Yhteistä
niissä oli kiitollisuus rukouksen mahdollisuudesta ja luottamus siihen, että Jumala kuulee rukouksemme. Oli ilo kuulla rukousvastauksia ja ihmisten todistusta siitä, miten Jumala on antanut voimia
kestää vaikeuksissa. Toivo suuntautuu tulevaisuuteen. Ahdistuksen aikakin on yleensä rajallinen. Eikä
meidän tarvitse ahdistua etukäteen tulevaisuudesta, tämän päivän murheet riittävät. Ja nekin
saamme heittää Jumalan kannettavaksi, sillä hän pitää teistä huolen (1 Piet. 5:7). Kestävyys ja kärsivällisyys ovat toisiaan lähellä olevia ominaisuuksia. Kärsivällisyys on ehkä enemmän tähän hetkeen
liittyvää, kestävyys taas voimakkaammin tulevaisuuteen ollen lähellä uskollisuutta. Kärsimätön ihminenkin voi olla kestävä, mutta Jumala haluaisi meidän kasvaa sekä kestävyydessä, että kärsivällisyydessä. Kun kesän lähestyessä rukoilemme Jumalaa antamaan kasvua pelloilla ja metsissä, pyydämme, että meidänkin elämässämme voisivat Hengen hedelmät saada hyvän kasvualustan.
Toivorikasta kesää, iloa ja siunausta!
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