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Adventin tervehdys rakkaat lähettäjät!

Uskon isän Aabrahamin kuuliaisuus
puhutteli ja konkretisoitui matkan aikana.
Hän eli Urin kaupungissa yltäkylläistä elämää,
kun Jumala kutsui hänet jättämään maansa ja
lähtemään siihen maahan, jonka Jumala
hänelle osoitti. Jos hän tekisi kuten Jumala
sanoi, hänen pitäisi luopua mukavasta
elämästä ja kodista, asua teltassa ja muuttaa
vesilähteeltä toiselle. Mutta Aabraham luotti
Jumalaan tarpeeksi totellakseen häntä. Jumala
siunasi Aabrahamia runsaasti, mutta myös
koetteli monella tavalla.

Pitkä, kuiva ja kuuma kesä on viimein
vaihtunut kauan odotettuun sadekauteen ja on
vuoden viimeisen satokauden, oliivien, aika.
Varsinkin arabiväestössä on suuri tapahtuma,
kun oliivit poimitaan, säilötään ja puristetaan
öljyksi. Meidänkin perhekunta matkaa joka
vuosi Mugharin kylään ostamaan vuoden öljyt
ja oliivit, joita koko perheen voimin säilötään.
Lokakuun lopulla, heti rajoitusten salliessa,
teimme raamattukerhon kanssa perheretken
läheiseen
luontokohteeseen.
tapamme
mukaan ensin grillasimme ja söimme hyvin ja
sitten kuulimme kutsun: ”Lähde maastasi,
suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka
minä sinulle osoitan.” 1 Moos.12:1
Aabraham ja Loot matkasivat perheineen ja
palvelijoineen ensin Harraniin ja sieltä kohti
luvattua maata. Matkalla oli monta mielenkiintoista kohdetta, joissa koko porukkamme
sai upeassa säässä virkistyä ja nauttia
yhdessäolosta. Luvatun maan rajalla käytiin
köydenvetoa Aabrahamin ja Lootin porukoiden
kesken laidunpaikoista
.
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Marraskuun alussa Ruut Ben Josef kutsui
perheemme ja kaksi Kings Kids -perhettä
uuteen kotiinsa Roi-moshaville leirilomalle.
Jumala on avartanut Ruutin asumusta niin, että
hän voi pitää kotonaan pienimuotoisia leirejä.
Kukin perhe oli valmistanut sekä syötävää että
yhteistä mukavaa toimintaa 10 lapselle ja 7
aikuiselle. Syksyn sulkujen jälkeen tuntui
ihmeelliseltä saada olla maalaismaisemassa
lasten kanssa levollisesti, leipoa ja puuhata
yhdessä, oppia tuntemaan toisiamme, jakaa
asioita, suunnitella toimintaa ja rukoilla
yhdessä.

Kaupunkielämään ei ollut helppo palata, sillä
enemmän kuin koskaan kaipaamme suurempaa liikkumatilaa ulkona ja sisällä niin
perheellemme kuin työtiloiksi. Rukoillaan
Jumalan johdatusta.
Monella tavoin ahdistavat sulut ovat
poikineet jotain hyvääkin. Jumalan on
avannut mahdollisuuden rakentaa englanninkieliset nettisivut työkaluksi erityisesti
maahanmuuttajatyöhön. Marian, Tarjan ja UllaMaijan avustamana ne ovat nähneet päivänvalon marraskuun puolivälissä.
Osoitteessa
www.khobzalhayat.com
voit
tutustua Elämän leipä -sivustoihin. Niissä voi
perusinfon lisäksi kuunnella Timo Keskitalon
tekemän Eliaksen haastattelun ja Eliaksen
tekemiä arabiankielisiä saarnoja, musiikkia ja
musiikkivideoita. Nämä sivut ovat joululahjamme maahanmuuttajille ja heidän parissa
työskenteleville. Jos heitä on tuttavapiirissäsi,
niin kerro sivuista heille.
Puolentoista kuukauden täyssulun jälkeen
Samuel pääsi muiden 1.–4. luokkalaisten
kanssa takaisin kouluun luokkaopetukseen
marraskuun alussa. Parturit ja katukaupat
avattiin viikkoa myöhemmin ja Danielin on
määrä aloittaa luokkaopetuksessa 24.11. Zoom
on ollut pitkien sulkujen aikana verraton
työväline, mutta sen jatkuva käyttö ja kotona
olo ottaa voimille. Luokkaopetuksen arvostus
on huimasti noussut.
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Ensimmäisen adventin aattona evankeliset
arabiseurakunnat
ovat
järjestämässä
yhteisestä digiseminaaria. Elias on mukana
rakentamassa tätä uuden tyyppistä tapaa olla
rohkaisemassa koronakaranteenin puristuksessa olevia uskonsisaria ja -veljiä. Rukoillaan
tämän seminaarin puolesta, että se voisi olla
yhdistämässä ja rohkaisemassa paikallisia
kristittyjä. Koronaeristys helposti masentaa ja
passivoi, joten rukoillaan, että voisimme viipyä
Marian lailla Jeesuksen jalkojen juuressa
voiman ja innostuksen lähteillä. Saakoon
Jumala johdattaa itse kutakin meistä näkemään
tämän erityisen ajan mahdollisuudet ja
muistuttaa meitä päivittäin ihmisistä, joita
voimme ilahduttaa ja rohkaista.
Tämä joulu tulee olemaan erilainen koko
maailmassa. On tullut aika palata ensimmäisen
joulun sanoman ytimeen:
”Älkää peljätkö, teille on tänä päivänä
syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra!”
Luuk..2:10–11.
Maailman muutosten, epävarmuuden, uhkakuvien, sairauden ja elämän haurauden keskellä
meillä ei ole syytä pelkoon, sillä meille on
syntynyt Vapahtaja. Kun hän saa olla
Herramme, saamme olla turvassa, tapahtuipa
mitä tahansa.
”Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua
kannattavat
iankaikkiset
käsivarret”
Moos.33:27
.

Siunattua joulunaikaa ja armorikasta
vuotta 2021!
Elias, Pirkko, Daniel ja Samuel Said

