Jerusalem 30.11.2013
Hei hyvät lähetyksen ystävät, terveisiä Jerusalemista
keskeltä Hanukkaa!

Joulu Israelissa
Israelin joulu eroaa vaikkapa nyt Suomen joulusta monin
tavoin. Kaupoissa ei soi joulumusiikki, eikä ympäristöä
koristella joulua varten. Koristeita kyllä löytyy, mutta ne
ovat juutalaisten omaa "Hanukkah"-juhlaa varten
pystytettyjä suuria kynttelikköjä. Tunnette varmaan sen
kynttelikön, jota myös pidetään yhtenä juutalaisuuden
symboleista? Ne sytytetään yksi kerrallaan, sähköllä tai
muulla tavoin, muistuttamaan juutalaisia Jerusalemin
temppelin uudelleenvihkimisen aikana tapahtuneesta
pyhän öljyn ihmeestä. Temppeli oli häpäisty
makkabilaiskapinan aikana ja sen uudelleenvihkimiseksi
tarvittiin pyhää öljyä, jota oli kuitenkin vain hyvin vähän.
Ihme kuitenkin tapahtui, ja pyhää öljyä riitti, ja he viettävät
sen vuoksi tätä juhlaansa.

Meidän kristittyjen suuri ihme, Jumalan pojan
syntyminen juuri näillä seuduilla, näkyykin selvemmin
esimerkiksi Vanhassa kaupungissa, vaikkapa
arabikristittyjen alueella, jossa joulu on nähtävissä ja
kuultavissa. Samoin Betlehemissä, missä joulu on
suuri juhla ja sitä saapuu juhlimaan valtava joukko
ulkomaita myöten eri kirkkokunnista.

Millaista joulurauhaa lähetystyöntekijä rukoilee Lähi-idässä? Lähetystyöntekijä rukoilee sellaista Joulurauhaa, että
Joulun Lapsi saisi sijan ihmisten sydämissä myös täällä, josta ilosanoma aikanaan lähti liikkeelle. Että myös täällä
oikeassa joulumaassa ihmiset voisivat saada sydämeensä "Jumalan rauhan
joka ylittää kaiken ymmärryksen" (fil. 4:7) ja voisivat olla toisilleen veljekset ja sisarukset.

Joskus saamme sellaistakin ihmettä olla näkemässä, kun
esimerkiksi joulun aikoihin piispallamme on vastaanotto
johon saapuvat myös muslimien valtuuskunta
toivottamaan rauhaa! Sellaisessa hetkessä on saanut
kokea hieman, mitä tarkoittaa Jumalan rauha.
Toivoisimme, että tänäkin jouluna saamme koolle
ihmisiä Vapahtajan seimen ympärille, laulamaan
enkelien kanssa Jumalalle kiitosta Kauneimmin
joululauluin ja joulujumalanpalveluksin, ja että
kykenisimme edes hieman välittämään sitä Hänen
vallankumouksellista rakkauden sanomaansa ja
rauhaansa, jonka hän laittoi liikkeelle täällä Pyhällä
Maalla.
Toivomme myös oman poikamme pääsevän tänne joulunviettoon Suomen Merivoimista. Tuleva joulu saakoon
tuoda Rauhan jokaiseen ihmissydämeen, niin että ihmiset voisivat tulla Jumalan tykö vapahdettuina ja Jumalan
rauhaa levittäen ihminen ihmisen tykö.

Rukousta
-lasten koulutien puolesta
-viisautta ja johdatusta keskuksen johtamisessa ja visioinnissa
-siunausta keskuksen suojissa tapahtuville monille työmuodoille
-rauhaa maailmaan
Hyvää Adventtia! Hoosianna!
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