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UUTISKIRJE

Hei ystävät
Lämmin tervehdys teille jokaiselle
uuteen alkaneeseen vuoteen. Saakaamme
kaiken keskellä tehdä matkaa avoimin,
luottavaisin ja rohkein mielin.
Laulussa Elämä on nyt lauletaan:
”Kiitos, kun saan tässä olla,
kiitos, kun saan levähtää.
Kiitos, kun saan voimaa,
jolla opetella elämää.
Huomisesta en mä tiedä, esirippu eteen jää. Minne aikonetkin viedä, tänään tahdon ylistää.
Valo pimeyttä voittaa, luomakunta odottaa. Pian uusi päivä koittaa täynnä Herran kunniaa”.

Vuoden ensimmäisen yhteydenoton sain eräältä työntekijältä, joka halusi jakaa
taakkaansa. Häntä oli syvästi loukattu, ja se vaivasi häntä päivittäin.
Keskustelimme anteeksiannon merkityksestä. Hänellä oli ajatus siitä, että hänen
pitäisi pystyä antamaan anteeksi heti, ja asia olisi sillä hoidettu. Kävin vaihe
vaiheelta läpi hänen kanssaan anteeksiannon prosessia ja ymmärrystä siitä, että
prosessi voi joskus olla hyvinkin pitkä, kunnes mieli vapautuu anteeksiantoon.
Tärkeintä ei ollut pyyhkiä asia nopeasti pois vaan astua anteeksiannon
prosessiin; tunnistaa ja tunnustaa omia tuntoja ja ajatuksia. Käydessämme läpi
hänen ajatuksiaan, kävi ilmi, että hänellä itse asiassa oli myös henkilöitä, joille hän ei koskaan ollut
antanut anteeksi. Lähdimme anteeksiannon lähteelle työstämään monia tapahtumia ja tuntoja.

Viime vuoden puolella keskuksellamme oli anteeksiannon
seminaari paikallisen messiaanisen (=Jeesuksen uskovan)
juutalaisen vetämänä. Joukko koostui noin 15 nuoresta
aikuisesta. Jokainen teki omaa sisäistä matkaansa. Jokaisen
päivän päätteeksi kävimme vetäjien kanssa keskusteluja päivän
kulusta. Jokainen osallistuja koki keskuksemme turvalliseksi ja
rauhoittavaksi paikaksi. Keskuksen puutarha toimi hyvänä
yksilötyöskentelyn paikkana. Välillä jollakin kyyneleet
virtasivat poskelle. Koirani Poju tunnisti sen ja meni itkevän
vierelle.
Anteeksianto on yksi tärkeimmistä asioista, jotka vapauttavat ihmisiä mitä erilaisimmista kuormista
ja taakoista sekä avaavat näkemään ihmisiä ja asioita uusin silmin.

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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Joulunalusaikaa
Oli kulunut tasan vuosi siitä, kun
Jordanian ja Pyhän maan
evankelisluterilaisessa kirkossa alettiin
tehdä diakoniatyötä. Sen vuosijuhlan
merkeissä vietimme Beit Jalan kirkossa
Kauneimmat joululaulut -tilaisuuden.
Iltaa toteuttamaan lähti ilolla mukaan
kolme paikallista muusikkoa, yhden
paikallisen koulun lapsikuoro sekä
meidän vapaaehtoisemme Leena ja
Jukka. Kirkko täyttyi ihmisistä, lämmöstä ja ilosta. Ilta oli diakoninen; jokainen on arvokas ja osa
yhteisöä.
Diakoniatyössä oli pitkin syksyä tiiviitä kuukausia. On ollut monia kotikäyntejä useissa perheissä,
joita on tuettu monella tavalla. Joulukuun alussa näitä perheitä muistettiin ruoka-avulla. Osalle
perheistä annettiin rahaa lasten koulumaksuihin sekä lääke- ja lääkärikuluihin.
Erään perheen vanhin lapsi jäi auton alle ja loukkaantui erittäin vakavasti, hän on tällä hetkellä
täysin liikuntakyvytön.
Perheessä on kaksi muuta lasta, isä työtön, äidillä jonkin verran siivoustöitä, mutta hänen palkkansa
on hyvin pieni. Perhe on yrittänyt elää pienellä palkalla jo ennen tätä onnettomuutta. Nyt pitäisi
vielä kustantaa lääkäri, lääke ja fysioterapia. Sitähän perhe ei pysty millään tekemään. Diakoniatyön
kautta yritetään auttaa ja kutsua ihmisiä mukaan auttamaan.
Laulutilaisuudet jatkuivat, kun keskuksellamme oli yhteistyökumppanimme (Interfaith Encounter
Association) kanssa yhteinen laulutilaisuus, jossa laulettiin monella eri kielellä mm. hepreaksi,
arabiaksi, englanniksi, suomeksi ja ranskaksi. Sitten vielä seuraavana iltana pidimme
suomenkieliset Kauneimmat joululaulut -tilaisuuden.
Ensimmäisenä adventtisunnuntaina pääsimme pitkästä aikaa viettämään jumalanpalvelusta. Oli
hyvä kokoontua yhteiseen rukoukseen ja ehtoolliseen.

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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Vapaaehtoiset
Pitkän prosessin ja odotuksen jälkeen saimme marraskuun alussa ensimmäiset vapaaehtoiset.
Nostan hattua heille, miten kestäviä ja pitkäjänteisiä he olivat odottaessaan ovien avautumista. Sekä
heillä että meillä oli kovasti työtä lähettäessämme lomakkeita ja todisteita – milloin mistäkin. Se
kannatti!!! Vapaaehtoiset toivat ihanan tuulahduksen ja työpanoksen sekä tänne meidän
työyhteisöömme että paikallisten yhteistyökumppaneiden pariin. Kolme heistä kävi säännöllisesti
iltapäiväkerhossa vetämässä opetus- ja leikkituokioita. He tuottivat myös materiaalikansion kerhon
toimintaa varten. Myös kummikouluilla he kävivät toteuttamassa työpajoja kuvakorttien ja
tarinamaton käytöstä. Eräänkin kerran kävimme tervehtimässä yhden koulun rehtoria. Kun hän
kuuli kuvakorttien käytöstä, hän johdatti siitä paikasta meidät meneillään olevaan opettajien
työpajaan. Siinä ihana vapaaehtoisemme spontaanisti veti kuvakortit esille ja piti tiivistetyn
työpajan läsnä oleville opettajille. Opettajat innostuivat kovin asiasta. Vapaaehtoinen hankki
kouluille kuvakortit ja niiden käytön ohjeistuksen.
Erään toisen kerran samainen vapaaehtoinen oli miehensä kanssa uskontodialogi-tapaamisessa.
Siinä keskustelimme uskonnon merkityksestä hääseremoniassa sekä erilaisista hääjuhlaperinteistä.
Suomalaisten häävalssitapa tuli ilmi. Toisen uskonnon
edustajat halusivat nähdä, mitä se oikein on. Tämä
ihana vapaaehtoispariskunta otti muutaman
valssipyörähdyksen musiikin saattelemana. Kaikki
olivat ihan innoissaan. Itse ihastelin myös heidän
avoimuuttaan hypätä yllättäviin tilanteisiin.
Yksi vapaaehtoisista on kitaristi ja hänelle löytyi
paljon tehtäviä. Hän oli soittamassa kaikissa
joulunalustilaisuuksissa ja hänen vaimonsa toimi
esilaulajana. Seuraavat vapaaehtoiset saamme näillä
näkymin helmikuun alussa, jos koronatilanne sallii.
Kuvassa vapaaehtoisemme vasemmalta oikealle:
Tiina Lemetti, Jukka ja Leena Hietamäki, Jussi
Humalisto
Korona
Viimeisten viikkojen aikana koronatartunnat ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti. Kuitenkin
yhteiskunnassa yritetään elää mahdollisimman normaalia elämää. Osa toiminnoista on siirtynyt
verkkoon, mutta osa jatkuu normaalisti. Välillä maa oli suljettu turisteilta, mutta nyt ovet on jälleen
avattu. Pitää vain olla rokotukset kunnossa. Nyt pääsee jälleen kauppoihin yms. ilman koronapassia.
Välillä sekin oli käytössä. Nyt voi tehdä myös kotitestejä ja toimia sen mukaisesti, mitä testitulos
näyttää. Myös karanteeniaikoja on lyhennetty.
Koronaan liittyen työntekijämme Pirre Saario on toimittanut Koronan koettelemat -kirjan, johon on
koottu Lähetysseuran sekä kirkkojen ja kansalaisjärjestöjen työntekijöiden kertomuksia
koronapandemian ensimmäisen puolentoista vuoden ajalta. Kriisiaikana on opittu paljon uutta ja
hyödyllistä.
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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Lähetysseuran työntekijät kertovat evakuoinnistaan, etätyöstä Suomesta käsin työalueille sekä
tiukasta karanteenista työalueelle palatessaan. Kirjassa kuvaillaan myös Lähetysseuran
päätöksentekoa kriisin keskellä sekä rajoitusten vaikutusta seuran talouteen ja kotimaan työhön
tapahtumien peruunnuttua. Välähdyksiä on myös Suomen seurakunnista poikkeusoloissa. Kirjassa
on kuvia eri puolilta maailmaa.
Kirjan hinta on 24 e (lisäksi postituskulut)
Sen voi tilata Lähetysseuran Basaari-verkkokaupasta: basaari.mission.fi
tai sähköpostitse: basaari@suomenlahetysseura.fi

Näillä näkymin olen tulossa käymään Suomessa lyhyillä seurakuntavierailuilla huhtikuun aikana.
Toivottavasti koronatilanne on silloin rauhoittunut ja saisin mahdollisuuden tulla tapaamaan teitä
paikan päälle. Jos teillä on toiveita vierailun suhteen, ottakaa yhteyttä. Lähden kokoamaan
vierailukierrostani tässä tulevien viikkojen ja kuukausien aikana.
Haluan kiittää teitä jokaista kuluneesta vuodesta ja toivon, että jatkamme matkaa tulevanakin
vuotena.
Runsasta Jumalan siunausta teille jokaiselle!
Lämpimin terveisin

Sari-Johanna ja Poju

Sari-Johanna Kuittilo

Rukousaiheita:

Lähi-Itä
Diakonian ja
psykososiaalisen tuen
asiantuntija
puhelin:
+972 58 592 4107
+358 41 807 2665
sähköposti:
sari-johanna.kuittilo@felm.org

Kummikoulujen, oppilaiden ja
opettajien puolesta.
Iltapäiväkerhotyön puolesta.
Vaikeuksissa olevien
perheiden puolesta.
Diakoniatyön puolesta.
Felm-keskuksen toiminnan
puolesta.

Apuasi tarvitaan
Lähetysseuran työ eri puolilla maailmaa jatkuu ja avun tarve on suuri.
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