Pirkko, Elias, Daniel ja Samuel Said,
Pier Koening 5/24, Haifa, Israel
Sp: pirkko.said@gmail.com
Tel: +972-54-7378696
Rakkaat ystävät ja esirukoilijat!
18.9. Juutalaisten uusivuosi 5781 on alkamassa
hyvin merkillisissä tunnelmissa. Maahan on
julistettu kolmen viikon sulku syksyn juhlien ajaksi.
Uusi vuosi, suuri sovituspäivä ja lehtimajajuhla siis
vietetään tilanteessa, jossa kotoa saa poistua vain
välttämättömiä ostoksia ja terveydenhoitoa
varten.
Suuri suru ja huokaus on tämän kansan puolesta.
Tilanne koronan osalta on muuttunut aivan
painajaismaiseksi johtuen siitä, että vastuullisten
on ollut lähes mahdoton päästä yksimielisyyteen ja
tehdä tilanteen edellyttämiä päätöksiä. Kansa on
tyytymätön päättäjiin ja monet haluttomia
noudattamaan ohjeita, ja sulunkin aikana he
kokoontuvat suurin joukoin osoittamaan mieltä.
Ortodoksijuutalaiset
eivät
hevillä
luovu
synagogarukouksistaan ja muista kokoontumisistaan. Sairaalat huokailevat sairaiden määrän
noustessa, sillä tilojen ja henkilökunnan puutteessa
hoitotaakka on käymässä sietämättömäksi.
Opiskelu Zoomissa aiheuttaa monessa perheessä
kuten meillä paljon paineita. Muutama tunti
päivässä on Zoomia ja loput tehtävät opettajat
lähettävät vanhempien ohjattavaksi ja valvottavaksi. Koen entistä suurempaa avuttomuutta, kun
kaikki informaatio tulee arabiaksi, enkä ymmärrä,
missä mennään. Kun koko perhe pyörii aamusta
iltaan pienissä neliöissä, on vaikea keskittyä
työkuvioihin ja päivät ovat melko rikkonaisia.
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Onneksi Elias voi auttaa läksyissä ja liikkumareviiri
on toistaiseksi kilometrin. Kotimme on niin lähellä
rantaa, että saamme poikien kanssa tehtyä
mukavan lenkin oikopolkua alas merenrantabulevardille, ali/ylikulkusiltaa pitkin takaisin ja
pitkät ulko- ja sisäportaat ylös kotiin. Pitää vain
ottaa mukaan tarpeeksi vettä, ettei kuivu matkalle.
Ostimme juuri ennen sulkua Danielille kalastusvälineet ja sähköpianon, joten iltaisin luemme,
soittelemme, kuuntelemme musiikkia ja katsomme
elokuvia.

Ahdingon keskellä Jumala osaa myös yllättää ja
joidenkin työmuotojen hankaloituessa Hän avaa
uusia
ihmeellisiä
kanavia.
Iloitsin
juuri
kuunnellessani Patmos Radion arabiankielistä
uutta iltalähetystä, jossa Elias tarjoili ravitsevaa
hengellistä ruokaa ja puhuttelevia laulujaan Elämän
leipä -lauluyhtyeen laulamana. Tiistain aamuyön
klo 02.00 ja 04.00 lähetysten lisäksi arabiankielistä
opetusta voi nyt kuunnella Patmoksen nettiradiosta
myös sunnuntai-iltaisin kello 21.30. Kertokaa tästä
ohjelmasta arabiankielisille ystävillenne.
Olin myös todella ilahtunut, kun Kirkkohallituksesta otettiin yhteyttä ja he kutsuivat
maahanmuuttajien parissa työskenteleviä yhdessä
miettimään kulttuuriin sopivaa kaste- ja rippikoulumateriaalia. Vastasin heille, että yhteistyö on
ollut haaveemme ja rukouksemme jo pitkään.
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Kun olemme kiertäneet kesäisin seurakuntia ja
pitäneet maahanmuuttajille opetuslapseuttavia
seminaareja, olemme nähneet sen valtavan janon
ja tarpeen, mikä heillä on saada juurevaa opetusta
uskon perusteista erityisesti käytännön tasolla
omasta kulttuuri- itaustastaan käsin. Koska vainio
on laaja ja kunkin voimavarat ovat rajalliset, on
tärkeää rakentaa työtä yhdessä.
Jumala yllätti meidät myös, kun eräs eläkkeelle
jäänyt it-ammattilainen otti yhteyttä kuultuaan
ystävältään tarpeestamme saada teknistä tukea.
Kaksi vuotta sitten sain sydämelleni, että
tarvitsemme nettisivut ja ihmeen kautta ystäväni
firma loi meille raamit, joista olisin voinut ruveta
sivuja rakentamaan. Kuitenkin muun työn ja
perhekuvioiden ohella en ole jaksanut yksin ottaa
edes sitä ensimmäistä askelta (tuumasta toimeen)
joten näihin päiviin asti sivut ovat olleet vain
haaveena. Nyt koronasulun myötä monet tehtävät
odottavat aikaansa, joten olisiko vihdoin aika saada
sivustot Jumalan valtakunnan palvelukseen.
Tarvitsemme tähän haastavaan tehtävään myös
rukouksiasi.

Lehtimaja asuintalon puutarhassa
Olemme osa Kristus-ruumista ja kun tuomme lahjamme
yhteen saamme parasta hedelmää. "...josta koko ruumis,
yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä
avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman
määrän mukaan, mikä kullakin osalla on." Ef 4:16
Haluamme ilolla antaa oman panoksemme tähän
työhön. Olethan sinäkin siinä rukouksin mukana.
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30.9. Israel valmistautuu nyt lehtimajajuhlaan.
”Seitsemän päivää asukaa lehtimajoissa… että
teidän jälkeläisenne tietäisivät, kuinka minä annoin
israelilaisten asua lehtimajoissa, kun vein heidät
pois Egyptin maasta.” 3Moos23:42-43 Itse asiassa
kaikki Israelin juhlat ovat Jumalan suurten tekojen
muistelua. Meidän on lupa, ja meitä kehotetaan
muistelemaan myös henkilökohtaisesti, mitä
Jumala on meille tehnyt. Se rohkaisee luottamaan
häneen myös tänään. ”Minä muistelen muinaisia
päiviä, kaikkia sinun töitäsi ja ajattelen sinun
kättesi tekoja.” Ps.143:5

Hyvää lehtimajanjuhlaa!
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