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                                              Jerusalemissa tammikuun 27. päivänä 2011 
 

Oi yhteyttä kaikkein pyhien! 
 

Istumme pyhäaamuna Lunastajankirkossa Jerusalemin Vanhassakaupungissa. Luem-
me odotellessamme päivän tekstejä katsoen ne suomalaisesta Päivän Tunnussanasta. 
Psalmiteksti säpsähdyttää: ”Siionissa kuulutetaan Herran nimeä, Jerusalem kaikuu 
hänen kiitostaan, kun kansat kokoontuvat yhteen, kun valtakunnat tulevat palvelemaan 
Herraa.” (Ps. 102:22–23). – Olemme näinä viikkoina kokeneet juuri tuota täällä Israe-
lissa, myös etiopialaisten kokouksissa, niissä amharaksi, tässä nyt arabiaksi.  
 
Jumalanpalvelus alkaa. Urkurin alkusoitto tuottaa seuraavan säpsähdyksen: nämä sä-
velet olemme monesti kuulleet Addiksessa, etiopialaisessa kotiseurakunnassamme. – 
Hetken päästä seurakunta laulaa virttä arabiaksi. Me laulamme mukana, suomeksi: 
Kuule pyyntöni, oi Jeesus, ällös ohi käy! Muillekin kun armos annat, luoksein ennät-
täy! Jeesus, Jeesus, ällös ohi käy, virvoitusta kun suot muille, luoksein ennättäy! 
 
On hyvä olla tässä, yhdessä toisten Herran perheväkeen kuuluvien kanssa. Ymmär-
rämme vain muutaman sanan arabiankielisestä jumalanpalveluksesta, mutta se ei yh-
teyttä vähennä. On seurakunta pyhä, yhteinen. Halleluja, halleluja, halleluja! 

 
Israelissa  olemme nyt olleet perhetyön asioilla vajaan kolmen viikon matkalla. Tammi-helmi- 

kuun kirjeemme ovat JATKOKERTOMUS ISRAELIN-MATKALTA. Aloittelen täs-
sä tammikuun kirjeessä yleisemmin kuulumisia tämän matkamme varrelta, Anna-
Kaarina jatkaa sitten helmikuun kirjeessä opetustilanteista ja muustakin.  
 
Vanha kulunut vitsi kertoo Israelin-matkalaisen olevan valmis kirjoittamaan kirjan 
Pyhästä Maasta heti kaksi viikkoa maassa oleskeltuaan. Me olimme täällä ensi kertaa 
1998 - yhdeksän päivän turistimatkalla. Nyt on siis kaikkiaan jo reilustikin yli kaksi 
viikkoa takana. Mutta asiantuntijoina emme tokikaan halua esiintyä. Kerron nyt Suo-
meen lähdön alla yksinkertaisesti joitakin haja-ajatuksia täältä, usein katsoen täkäläisiä 
asioita perhetyön näkökulmasta. En ollenkaan yritä esittää mitään yleisesti pätevää 
selvitystä työstä ja tilanteesta täällä, sen saavat viisaammat tehdä. 
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Majapaikka ruotsalaisten luona 
 

Lähetysseuran toimintakeskuksessa Shalhevetjassa on parhaillaan iso remontti meneil-
lään. Me saimme majapaikan ruotsalaisesta teologisesta instituutista noin viiden mi-
nuutin kävelymatkan päästä. Tuo linnamainen keskus on oikein hyvä ja rauhallinen 
paikka viipyä; mitä nyt sisällä palelemme, kun säästävät kustannuksia pitämällä kes-
kuslämmityksen poissa päältä valtaosan ajasta. Jerusalemissa on näinä viikkoina ollut 
päivisin 10-15 lämpöastetta, öisin tietysti viileämpää. Kutsuvat tätä talveksi täällä.  
 
Tultuamme yöllä maahan (pääsimme tuloyönä nukkumaan klo 05) vähän etsiskelim-
me Shalhevetjaa, kun ruotsalaispaikka Profeettainkadulla näkyi kartallamme ihan vää-
rässä kohdassa. Mutta löysimmehän me paikan, täällä sentään on katuosoitteet.  
 

Päivä puolitoista turistina Vajaan kolmen viikon ohjelmassamme oli puolitoista päivää vapaata siten, että saa- 
toimme hiukan olla turisteinakin. Työtoverimme Ruut opasti meidät yhtenä aamupäi-
vänä Öljymäeltä Getsemanen kautta Jerusalemin Vanhaankaupunkiin, läpi Via Dolo-
rosan Pyhän Haudan kirkolle ja sitten Itkumuurille. Heidi-työtoverimme taas vei mei-
dät Kuolleenmeren eli Suolameren rannoille, ensin En Gedin luonnonpuistoon ja sitten 
kelluksimaan suolameressä. Siinä ne turistipaikat, lisäksi alempana mainittu Betlehem.  
 

Paljon mustatakkisia Profeettainkadun ja Shalhevetja-keskuksen seutuvilla näkyi varsin usein mustatakkisia  
ortodoksijuutalaisia. Heidän asuinalueellaan oli isoja kylttejä varoittamassa siitä, ettei 
ohikulkijoiden pitäisi loukata heidän tapojaan eikä tunteitaan. Tuossa yhteiskunnassa 
myös pakotetaan toisin ajattelevat noudattamaan omia sääntöjä: oikeaoppisten alueilla 
jotkut kadut suljetaan sapattina autoliikenteeltä. 
 

Betlehemissä vierailimme parissa turistikohteessa sinne tekemämme neuvottelumatkan yhteydessä,  
Janne-työtoverimme opastamana. Syntymäkirkko (kuten aikaisemmin Pyhän Haudan 
kirkkokin) oli hämmentävä kokemus turistitungoksineen. Kaikenlaista paikoille on ra-
kennettu, on kuvaa, kynttilää ja koristetta jos jonkinlaista. Siellä alkaa nopeasti kaivata 
Puutarhahaudan puiston rauhaan – meillä vain ei nyt ollut tilaisuutta sinne päästä. 
 
Betlehemissä huomaa heti tulleensa erilaiseen, siis arabikulttuuriin. Ja sinne ajettaessa 
ei voi olla huomaamatta monien metrien korkuista muuria, joka erottaa nämä arabialu-
eet juutalaisalueista. Voi, miten noille seuduille voisi rauha tulla?! 
 

Kulttuuria Eräänä iltana Lena-työtoverimme tarjosi meille upean kulttuurielämyksen. Hän vei  
meidät Jerusalemin teatteriin todella korkeatasoiseen klassisen musiikin konserttiin. 
Epäröin vähän sinne mennessämme, pelkäsin näet nukahtavani tiiviiden ohjelmien jäl-
keen. Vaan eipä ollut sitä pelkoa, ohjelma oli suurenmoinen, ei todellakaan nukuttava! 
 

Suunnitelmia, neuvotteluja nykyisestä ja tulevasta perhetyöstä 
 

Lähetysseuran Shalhevetja-keskuksen toimintamuotoja ovat mm. seurakuntatyö ja 
diakoninen perhetyö. Meitä oli Israeliin erityisesti kutsumassa tuosta diakonisesta 
työstä vastaava SLS:n ukrainalaissyntyinen työntekijä Lena Grushko. Hän on perusta-
nut itsenäisen Machaseh-kansalaisjärjestön, jotta työn kautta voidaan auttaa myös 
kaikkein vaikeimmissa perhekriiseissä olevia, tarvittaessa myös oikeusistuimissa.  
 
Tapasimme Lena-työtoverimme puolitoista vuotta sitten SLS:n 150-vuotisjuhlilla 
Kuopiossa. Tuolloin hän kertoi käyttäneensä työssään meidän tekemäämme Perhetyön 
kouluttajan käsikirjaa, ja esitti toivomuksen, että tulisimme koulutusmatkalle Israeliin. 
Nyt siis matkamme järjestelyistä lähinnä vastasi tuo Machaseh-työryhmä Lenan joh-
dolla. Pohdimme heti alkuun ja pitkin matkaa yhdessä, mitkä ovat perhetyön suurim-
mat haasteet tässä maassa, ja miten niihin voitaisiin parhaiten vastata. Meistä tuli näin 
osa tuota monikansallista Machaseh-työryhmää. Meidät otettiin todella lämpimästi 
mukaan työhön, iloitsimme tuosta mutkattomasta työyhteydestä. 
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Perhetyön moninaisia haasteita eri väestöryhmien keskuudessa 
 

Lena-työtoverimme oli etukäteen kaavaillut, että voisimme kolmessa viikossa paneu-
tua perhetyön tilanteeseen ensinnä etiopialaisten maahanmuuttajien, toiseksi länsiran-
nan palestiinalaiskristittyjen ja kolmanneksi hepreankielisten messiaanisten juutalais-
ten keskuudessa. Mutta jo ennen vierailumme alkua hän oli päätynyt ajatukseen, että 
etiopialaisyhteisön haasteet ovat niin suuria, että tämän ensimmäisen käyntimme pää-
paino voisi olla heidän joukoissaan. Tapasimme kyllä muutamana päivänä palestiina-
laiskristittyjen vastuuhenkilöitä, mutta eniten vietimme aikaa etiopialaisten parissa. 
 

Israelissa on tähän mennessä runsaat 120.000 etiopialaista maahanmuuttajaa. Maassa 
on yhteensä 13 messiaanista amharankielistä etiopialaisseurakuntaa; vierailimme niis-
tä viidessä. Kaikkiaan etiopialaisseurakuntien jäsenmäärä on arviolta 400-500. 
 

Etiopialaiset  Etiopialaisten seurakuntayhteisön suuria ongelmia löytyy perheen tasa-arvokysymys- 
ten, lastenkasvatuksen, yksinhuoltajuuden ja perheväkivallan aihepiireistä. Naisen ta-
sa-arvoinen asema on nyky-Israelin laissa hyvin turvattu. Tasa-arvonsa sisäistäneet 
naiset käyvät yleisesti työssä, ja nuorempi Israelissa kasvanut sukupolvi puhuu isiänsä 
sujuvammin hepreaa. Näin ollen ei ole ihme, että moni etiopialaismies kokee olevansa 
hukassa kielivaikeuksien ja tasa-arvoon liittyvien asenneongelmiensa kanssa. Niin sit-
ten käy kuten monissa kulttuureissa on nähty: hämmennys purkautuu väkivaltana.  
 

Palestiinalaiskristityt Monenlaiset asiat ahdistavat ihmisiä palestiinalaisalueilla, yhteiskunnalliset tekijät  
ja köyhyys etunenässä. Betlehemissä kirkon ”Kansainvälisen keskuksen” diakonissa 
esitteli meille ”Nuoret perheet” –ohjelmaa. Sen tavoitteita ovat mm. perheen vahvem-
pien ja terveempien ihmissuhteiden tukeminen. Keskuksessa olivat hyvin kiinnostu-
neita mahdollisuudesta saada koulutustukea ja –aineistoa perheiden tukiohjelmaan.  
- Kanavat perhetyön kehittämiseen ovat nyt auki Munib-piispan välitettyä perhetyön 
valmistelutehtävän Jerusalemin Lunastajankirkon ja Betlehemin kirkkoherroille. 
 

Messiaaniset (hepreankieliset) juutalaiset 
 

Tasa-arvokysymykset ja perheväkivalta ovat messiaanisten hepreankielistenkin on-
gelmia. Lena-työtoverimme ajattelee, että etiopialaisseurakunnista saatava kokemus 
perhetyön kursseilta voisi olla hyvä ponnahduslauta hepreankielisiin seurakuntiin.  
 

Opetusaineiston tarve Machaseh-työryhmä on pontevasti esittämässä, että tekemämme Perhetyön kouluttajan  
käsikirja tulee kääntää myös hepreaksi ja arabiaksi. Tuo aineisto on jo saatavilla venä-
jäksi, jonka puhujat ovat merkittävän suuri väestöryhmä Israelissa. Se on saatavilla 
myös kiinaksi ja osittain myös thai-kielellä, joiden puhujien keskuudessa Lähetysseura 
tekee työtä tässä maassa. Jos nuo kaksi käännöstä toteutuvat, on käsikirja sen jälkeen 
tarjolla 15 eri kielellä, alkuperäinen englanti mukaan lukien. 
 

Lena Grushko toimii työssään perheneuvojana, on opiskellut sosiaalityötä ja diakoni-
sia aineita, kirjallisuutta, ja on vielä muusikkokin. Hän kohtaa työssään jatkuvasti hy-
vin vaikeita perheiden kriisitapauksia. Siksi hän myös näkee, että on välttämätöntä 
tehdä paitsi kriisityötä myös ennakoivaa tai vahvistavaa perhetyötä. Perhekasvatus-
työn kautta voidaan vaikuttaa siihen, että avioliitot ja perheet voivat hyvin, eikä jat-
kossa olisi niin paljon perhekriisejä. - Lena-työtoverimme puhuu niin innostuneesti ja 
suorastaan ylistäen käsikirjamme sopivuudesta Israelin perhetyössä, että on vähän vai-
kea tähän kirjata hänen arvioitaan. 
 

Loppupalaveri Vähän ennen lähtöämme takaisin Suomeen pidettiin Shalhevetja-keskuksessa loppu- 
palaveri, missä Lähetysseuran alue-edustajan, etiopialaisseurakuntien edustajan ja 
Machaseh-työryhmän kesken pohdittiin perhetyön tulevia näkymiä. Jos Jumala suo, 
yhteistyömme jatkuu ja laajenee - ensi vuonna Jerusalemissa! 
 
 
Talvenviileän Jerusalemin lämpimin terveisin,  Matti    (ja Anna-Kaarina) 
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Wikipedia-tietosanakirja kertoo Israelista ja Jerusalemista mm. seuraavaa: 
 

Israel on valtio Välimeren ja Jordanjoen välissä Lähi-idässä.– Israel perustettiin Palestiinan alueelle vuonna 1948. Se on valtiomuodoltaan parlamentaari-
nen demokratia ja olemukseltaan vahvasti "juutalainen valtio". – Väestöltään se on monikansallinen ja uskontopohjaltaan moninainen, kaikki eivät tunnusta 
juutalaisten kansallisvaltion periaatetta. Se onkin johtanut jatkuviin sisäisiin yhteenottoihin palestiinalaisten kanssa koko Israelin valtion olemassaolon ajan. 
 

Israelissa oli 7,4 miljoonaa asukasta vuoden 2008 lopussa. Viralliset kielet ovat heprea ja arabia. Israelin pinta-ala on 20 700 km², mihin on laskettu mukaan 
Golanin kukkulat mutta ei Itä-Jerusalemia tai Länsirantaa ja Gazan kaistaa. - Vuonna 2004 väestölaskennassa määriteltiin kolme metropolialuetta: Tel Aviv 
(2,9 milj.), Haifa (981 000), Beersheba (511 000). Jerusalemin virallinen väkiluku on 724 000 (2006). - Vuoden 2009 vaaleissa menestyivät oikeistopuolu-
eet, ja hallitus muodostettiin Benjamin Netanjahun johdolla. 
 

Israelilaisista on uskonnoltaan juutalaisia 76,2 %, muslimeja 16,1 %, kristittyjä 2,1 % ja druuseja 1,6 %. - Israelin uskonnolliset juutalaiset jakautuvat kah-
teen ryhmään: noin 12 % pidetään ns. ääriortodokseina ja noin 9 % pitää itseään uskonnollisina sionisteina. - 43 % on maallistuneita, joista 53 % ilmoittaa 
uskovansa Jumalaan. Kaikista Israelin juutalaisista 65 % uskoo Jumalaan ja 5 % ilmoittaa olevansa uskonnottomia. Kaikista israelilaisista 78 % viettää sa-
pattia. - Israelin arabeista 82,3 % on muslimeja, 9 % kristittyjä ja 8,5 % druuseja. Lähes kaikki muslimiarabit ovat sunneja.  
 

Jerusalem on juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin pyhä kaupunki. Kaupunkia 20 vuotta jakanut rajalinja poistettiin 1967 kuuden päivän sodan jälkeen. 
Poliittiset tapahtumat ja itsemurhaterroristien iskut ovat kuitenkin johtaneet siihen, että Jerusalem on yhä näkymättömällä muurilla kahtia jaettu kaupunki. 
Sen länsiosa on [Israel]in pääkaupunki vuodesta 1949, ja itäpuoli on palestiinalaisten suunnitelmissa itsenäisen Palestiinan valtion pääkaupunki. Monet val-
tiot kuitenkin pitävät edelleen lähetystönsä Tel Avivissa. - Maailmassa tuskin on toista kaupunkia, joka olisi hävitetty niin monta kertaa kuin Jerusalem ja 
joka on rakennettu kerta toisensa jälkeen aina uudelleen. Vakavien terroritekojen takia poliisi- ja sotilaspartiot ovat luonnollinen osa katukuvaa.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sähköpostissa tulevassa ystäväkirjeessä on linkki, jonka kautta pääset Internetiin Etiopianpalmujen kotisivuille; 
- Internet-ystäväkirjeessä on linkki, jonka kautta voit avata ja tulostaa pdf-muodossa olevan kirjeen otsakekuvioineen; 
- Voit lukea ja halutessasi tulostaa ystäväkirjeemme valokuvineen internet-osoitteessa  
- Saadaksesi laajemman kuvan lähetystyöstä vierailepa Lähetysseuran kotisivulla osoitteessa http://www.mission.fi/ 
- Käy myös tutustumassa Japanin Palmujen kotisivuihin osoitteessa http://www.palmu.st/ 
 

TÄMÄN KIRJEEN KUVAT: 1) KUUKAUDEN ELÄINKUVA: Kameli Kuolleenmerentiellä; 2-3) Ruotsalainen teologinen instituutti;  
4-5) Lähetysseuran Shalhevetja-keskus; 6-7) Öljymäeltä kohti Vanhaakaupunkia; 8-9) Getsemanen puutarha; 10) Vanhankaupungin kujilla; 
11-12) Etiopialaisedustus Pyhän Haudan kirkolla; 13-14) Itkumuuri; 15-16) Mustatakkisia oikeaoppisia; 17-18) Oikeaoppisten alueelta;  
19-20) Betlehemin kauppakujilta; 21-22) Syntymäkirkko; 23-24) Muuri Betlehemissä; 25) Jerusalem Theatre –konserttisali; 26) Machaseh-
työryhmä; 27) Loppupalaveri Shalhevetjassa; 28-29) Vierailu piispa Munib Younanin toimistossa; 30) Kaunis, komea palmu. 

 
”Jumalan lupausten edessä ihminen joutuu aina ensin riisuuntumaan inhimillisistä laskelmistaan.  

Vasta silloin alkaa usko, kun ollaan mahdottomuuksien edessä, ja vasta silloin Jumala näkyy toimivan,  
kun ihminen suostuu antamaan hänelle täyden kunnian. … Emme kykene luotaamaan Jumalan syvyyksiä,  

ja tuskin sitä meiltä edes odotetaan – mutta on hyvin murheellista, jos kadotamme uskon ihmeitä tekevään Jumalaan.” 
  
 

Risto Santala, Savesta astiaksi, s. 13 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
 

- Terveydestä, varjeluksesta kaikenlaisilla matkoilla; 
- Arjen hälinästä Jeesuksen kotimaassa, rauhallisesta ti-

lanteesta vierailumme aikoina; 
- Lämpöisestä vastaanotosta Israelin seurakunnissa; 
- Perhetyön tarpeellisuuden tajunneista ihmisistä useissa 

eri kirkoissa tai seurakunnissa; 
- Machaseh-työryhmästä ja sen innosta; 
- Kutsuista perhetyöhön monella uudella taholla; 
- Avioliiton lahjasta - Anna-Kaarina&Matti 40v. 7.2.2011 

 

- Mahdollisuudesta tuoda haasteet ja ongelmat Suuren 
Parantajan käsittelyyn. 

 

RUKOILKAA SIIS: 
 

- Terveyttä jatkossakin molemmille Palmuille; 
- Perhetyön puolesta eri puolilla maailmaa; 
- Israelissa tehtävien perhetyön suunnitelmien puolesta; 
- Avioliittojen, perheiden puolesta Suomessa, maailmalla: 

Rukousvuorokausi pe 4.2. klo 18 - la 5.2. klo 18 
 

- Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin:  
* Perhetyön ohjausryhmä Helsingissä 10.2. 
* Matka Hongkongiin 24-27.2., Taiwaniin 27.2.-5.4..2011. 
* Myöhempien 2011-matkojen suunnittelun puolesta: 
   [Japani 5.4.-9.5.], (3) Kambodzha-Singapore-Thaimaa  
   ja (4) Nepal, välillä kesän ohjelmat Suomessa. 
 

  


