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Rakkaat lähettäjät ja ystävät!
Jotkut ovat jo kyselleet kulumisiamme, kun eivät
ole saaneet pariin kuukauteen kirjettä. Se kertoo,
että olemme rukouksissanne ja tuntuu todella
rohkaisevalta.
Saamme
tuoda
kiitoksen
Herrallemme, että matkamme Suomeen ja vierailut
seurakunnissa ja maahanmuuttajien keskuudessa
ylipäätään mahdollistuivat, eikä meidän Israeliin
palattuamme onneksi tarvinnut olla karanteenissa.
Jälleen kerran saimme kokea Jumalan Sanan
koskettavan ja hoitavan maahanmuuttajia. Eräs
vastuunkantajista totesi liikuttuneena: ”Ihanaa,
että olette täällä. Te olette hyvin tarpeellisia näille
ihmisille.” Iloitsimme kohtaamisista ja rukoushetkistä myös heidän parissaan työskentelevien
kanssa,. Huomasimme miten väsyneitä ja raskautettuja he ovat. Tuli mieleen, että olisi varmaan
tärkeä pitää heillekin seminaari/virkistyspäivä.

Heinä-elokuu Suomessa oli todella rikasta ja
siunattua aikaa. Ensimmäisten kahden viikon
eristyksen aikana saimme nauttia levosta ja
mökkeilystä. Kolmannella viikolla iloitsimme sukulaistapaamisista. Heimokulttuurissa kasvaneille
pojillemme sukulaiset ovat tärkeitä ja jos ympärillä
ei ole hässäkkää, he ihmettelevät, missä kaikki
ovat. Heinäkuun lopussa järjestelin tarkennuksia
elokuun kiertueeseen. Elias kirjoitteli saarnoja
seurakuntiin ja opetuksia maahanmuuttajaseminaareihin. Elokuuksi suunniteltu kiertue
toteutui Jumalan armosta yli odotusten.
Yllätykseksemme ihmisiä oli koronasta huolimatta
runsaasti liikkeellä, ja ystävät tulivat kauempaakin
tervehtimään.
Päivän mittaisia maahanmuuttajaseminaareja oli
Porissa ja Hämeenlinnassa. Tampereella oli
lyhyempi opetustuokio ja Kellonkartanon leiri
siirrettiin ensikesään remontin vuoksi, mutta
saimme olla mukana siellä jumalanpalveluksessa.

Iloitsimme mahdollisuudesta asua lähellä 96vuotiasta äitiäni ja päivittäisestä ateriayhteydestä
hänen ja monien vierailijoiden kanssa. Merkittävä
osa kesää oli sisareni Hannan ja Jukka-Pekka
puolisonsa eläkkeelle jääminen elokuun alussa. 40
palveluvuoden jälkeen, he pakkasivat tavaransa
Sonkajärven kanttorilasta ja muuttivat Kuopioon.
Myös me poikien kanssa kävimme muuton suhteen
surutyötä, sillä varhaisempina vuosina Suomi on
heidän käsitteistössään tarkoittanut Sonkajärveä.
Toisaalta saimme iloita kassillisesta Aku Ankkoja, ja
minäkin sain paljon uusia vaatteita.
Jälleen Israelissa
6.9. On melkoisen hämmentynyt olo. Elias on koko
päivän kirjoittanut saarnaa ja olimme jo valmiina
jumalanpalvelukseen, kun Elias sai siskoltaan
puhelinsoiton. Hänen tyttärensä lapsen luokalla on
ollut oppilas, jolla on todettu koronatartunta.
Koska poika oli leikkinyt sukulaislasten kanssa,
useampi perhe oli estynyt tulemasta, emmekä
kokoontuneet
jumalanpalvelukseen.
Vaikka
seurakuntalaiset
saavat
editoidun
saarna
kuunneltavaksi, eihän se korvaa toistemme
kohtaamista.

7.9. Tänään oli Raamattukerhon tiimin palaveri.
Ihana oli kokoontua työhönsä motivoituneella
porukalla Angel, minä (Edessä), Alin ja Rima. (Rana
takaoikealla jäi äitiyslomalle).

Eliaksella on ollut hyvin inspiroiva kesä uusien
laulujen ja opetusten suhteen. Onneksi välimatkat
ja koronarajoitukset eivät estä Sanan kylvötyötä.
Saimme Kylväjältä laitteen, jolla toivottavasti
äänityksen laatu paranee. Radio Patmoksessa
Eliaksen arabiankielisiä saarnoja voi kuulla tiistaina
aamuyöllä 2.00 ja 4.00. Rukoilemme viisautta ja
apua tekniseen osaamiseen, jotta voisimme
lähettää Sanaa hyvälaatuisena, ja että osaisimme
keskittyä päivittäin tekemään keskeisiä asioihin.
10.9. Poikien koulu alkoi syyskuun alussa (kuva).

Samuelilla 4.lk on koulua viitenä päivänä viikossa
puolitetussa ryhmässä, jossa on oppilaita 17.
Daniel 6.lk opiskelee kolmena päivänä puolitetussa
ryhmässä ja etänä Zoomin kautta kahtena päivänä.
Haifassakin monet koululuokat ovat karanteenissa
ja on ehkä vain ajan kysymys, milloin koko maa
suljetaan ja koulunkäyntiin tulee pidempi tauko.
Sydän on raskas Israelin koronatilanteen tähden.
Se on suhteessa väkilukuun maailman surkein, jopa
3900 tartuntaa/päivä. Erityisesti uskonnollisten
juutalaisten
ja
arabien
kaupungit
ovat
kunnostautuneet häiden vietossa, eivätkä he paljon
ole rajoituksista piitanneet. Kun päätetään joistakin
rajoituksista alkaa mahdoton poliittinen vääntö.
Valitettavasti järjen ääni usein häviää ja korona vain
leviää. Rukoilkaa Israelin kansan ja sen päättäjien
puolesta. Muistakaa myös meitä, jotka yritämme
elää ja työskennellä jatkuvasti muuttuvien
sääntöjen ja hämmennyksen keskellä.
Syyskuun
ensimmäisenä
viikonloppuna
oli
puhutteleva ja upeasti toteutettu areiopagos
webbinaari. Jos et osallistunut, suosittelen
seuraamaan äänitettä. Löydät ohjeet katseluun,
Kylväjän sivuilta. Kaiken kaikkiaan Kylväjässä on
sellainen mukava tekemisen meininki, vaikka
olosuhteet ympäri maailman ovat hämmentävät.
Haluan rohkaista sinua ja itseäni lempijakeillani:
”Niin olkaa kärsivällisiä, veljet, Herran
tulemukseen asti. Katso, peltomies odottaa maan
kallista hedelmää, kärsivällisesti sitä vartoen,
kunnes saa syksyisen sateen ja keväisen. Olkaa
tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne, sillä
Herran tulemus on lähellä.” Jaak.5:7-8
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