Pirkko, Elias, Daniel ja Samuel Said
Pierre Koenig 5/24, Haifa, Israel
Sähköposti: pirkko.said@gmail.com
Känny: +972-54-7378696

Said.Pirkko.2020.9

Rakkaat lähettäjät ja ystävät!

Syksy on ollut tavallista kuumempi, joten ulos ei ole
tehnyt mieli päiväsaikaan. Meren läheisyys on
tuonut meille paljon iloa ja liikunta, mikä on
auttanut jaksamaan.

24.10. Israelissa on eletty siivet supussa syyskuun
puolivälistä lähtien. Lapset ovat käyneet koulua
Zoomissa 20 tuntia viikossa. Päivät ovat melko
rikkinäiset, sillä tunnit ovat milloin sattuu, ja on
vaikea keskittyä mihinkään, kun pitää yrittää
seurata kellä mikäkin tunti on meneillään ja
iltapäivällä tehdään läksyjä. Kilometrin säteellä on
saanut asioida ja vain perustarpeita on voinut
hankkia. Viikko sitten alettiin avaamaan sulkua ja
reviiriä vähän laajennettiin, kun kilometrin rajoitus
poistui. Alle kouluikäiset ovat jo päässeet hoitoon ja
marraskuun alusta luokat 1.–4. pääsevät ainakin
osittaiseen lähiopetukseen. Viidennestä luokasta
ylöspäin palattaneen kouluun vasta ensi vuoden
puolella.
Pitkään jatkuneesta maan sulusta on melkein
tullut uusi normaali ja se on vaikuttanut ihmisiin
monin tavoin. Jos henki ja terveys on säilynyt,
monet perheet ovat tiukoilla taloudellisesti ja
henkisesti. Myös monet seurakunnat ovat kriisissä,
kun digi- loikka on täällä ollut huomattavasti
vaikeampi ottaa kuin Suomessa. Monet ovat
vieraantuneet seura-kuntayhteydestä ja se on
vaikuttanut yleiseen ilmapiiriin. On etsittävä
Jumalan kasvoja ja löydet-tävä uusia tapoja toimia.
Elias on mukana seura- kuntien yhteisessä
yrityksessä pitää digiseminaari. Rukoillaan tämän
hankkeen puolesta, että se onnistuisi ja voisi olla
yhdistämässä
ja
rohkai-semassa
paikallisia
arabiuskovia.
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Pitkästä aikaa saimme pitää vieraanamme
vuokraisäntiämme, joiden kanssa olemme tässä
asumisemme aikana ystävystyneet. He ovat
mielellään kuunnelleet Eliaksen saarnoja, joita hän
on lähettänyt ja meillä on ollut syvällisiä
keskusteluja heidän kanssaan uskonasioista.
Rukoillaan, että nämä lahjakkaat ja hienot ihmiset
saavat tulla tuntemaan uskon salaisuuden ja saavat
lahjoillaan olla palvelemassa Jumalan valtakuntaa.
Pyydetään myös, että Jumala johdattaisi
luoksemme niitä ihmisiä, jotka häntä etsivät.
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Kävin elokuussa Almassira -kurssin joka on
oivallinen työkalu erityisesti maahanmuuttajien
parissa työskenteleville. Olen tutkinut kurssilta
saamaani materiaalia ja se on puhutellut ja
hoitanut minua henkilökohtaisesti. Lainaan
katkelman ohjaajan oppaasta. ”Apostolien teoista
alkaen tähän päivään asti on Kristuksen sanoman
kylväminen ollut kiinni siitä, olemmeko me valmiit
antamaan elämämme Hänen käyttöönsä, joka antoi
elämän meille… Kautta Raamatun ja kirkon
historian voimme havaita Herran valmistaneen
ihmisiä tehtävään vaikeuksien ja kärsimyksen
kautta. Näemme, miten Aabrahamia koeteltiin
orjuudessa ja vankeudessa; Moosesta koeteltiin
autiomaassa; Daavidia koeteltiin maanpaossa;
Paavalia koeteltiin vainoissa. Tietysti suurin esikuva
kärsimyksistä on itse Herra Jeesus…Arvostettu
kirjailija A.W.Tozer on sanonut: Jumala harvoin
käyttää mitenkään merkittävällä tavalla henkilöä,
jota hän ei ole haavoittanut syvästi.”
Tämä antaa ihan uuden näkökulman kipuihimme,
pettymyksiimme ja epäonnistumisiimme. Niiden
kautta Jumala merkittävällä tavalla valmistaa meitä
hänen käyttöönsä. Rukoillaan, että voisimme olla
kipujemme keskellä hänen käytössään, niin kuin
jalo astia, kaikkiin hyviin tekoihin valmis.

”Siunattu on se mies, joka turvaa Herraan, jonka
turvana Herra on. Hän on kuin veden partaalle
istutettu puu, joka ojentaa juurensa puron puoleen;
helteen tuloa se ei pelästy, vaan sen lehvä on
vihanta,
ei
poutavuonnakaan
(tai
koronavuonnakaan) sillä ole huolta, eikä se herkeä
hedelmää tekemästä.” Jer 17:7-8

Siunauksin,
Pirkko, Elias, Daniel ja Samuel Said
Tervetuloa osallistumaan
Kylväjän Areopagos-tapahtumaan Turussa sekä
webinaarissa etänä pe 6.11.–la7.11.2020
https://www.kylvaja.fi/areopagos/turku/
Päivien teema on Kasvu Kristuksenkaltaisuuteen.
Pääset tutustumaan tarkemmin ohjelman sisältöön
Kylväjän nettisivuilta sekä ilmoittautumaan
tapahtumaan
1.11.
mennessä.
Suosittelen
lämpimästi tätä monipuolista ja pohdiskelevaa
tapahtumaa.
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