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Armorikasta alkavaa vuotta 2021!
Olemme Samuelin kanssa Suomessa.
Matkalla lomalle äitini luo kiitollisina
onnistuneesta
matkasta
saimme
levätä
Tikkurilassa karanteenin ajan ja suunnata
katseen menneeseen vuoteen ja pohtia suuntaa
tulevaan. 20 vuotta sitten näin joulun alla
valmistelin ensimmäistä lähtöäni lähettinä,
suuntana kieliopinnot Pietarin miljoonakaupungissa Venäjällä. Opintojen jälkeen 20
vuotta toimintasuunnitelmia, vuosiraportteja,
kirjeitä, seurakuntavierailuja, lähtemisiä ja
tulemisia sekä monenlaista toimintaa kentällä–
etuoikeutettua lähetyselämää, josta olen
nöyrästi
kiitollinen
lähettäjille
ja
esirukoilijoille.
Olemme saaneet viettää ikimuistoista joulua
äitini kanssa lumisessa Iisalmessa. Äidin
voimat ovat hiipumassa, ja hän tarvitsee
ruouksiamme.

Mummi iloitsi puuhaamisesta jälkikasvun
kanssa.

Kiitos rukouksistanne; Israelin ja Jordanian
arabian kielisten evankelisten seurakuntien
yhteinen webbinaari ensimmäisenä adventtina,
oli kaikista epäilyksistä huolimatta menestys.
Ohjelma koostui kahdesta puolen tunnin
opetuspuheesta, parista lyhemmästä hartauspuheesta, rukouksista ja eri seurakuntien
lähettämistä lauluvideoklipeistä, siis paikallisten laulajien tasokkaasta musiikista. Elias
kokosi ohjelman kasaan ja äänitti juonnot
etukäteen. Saimme tämän palapelin kokoamiseen teknistä apua ja viime hetkellä kaikki oli
valmista lähetettäväksi. Seminaarin anti oli
rakentava ja ravitseva
Adventtiaikaan Daniel sai olla joulupukkina
kahden tontun kanssa jakamassa raamattukerholaisille joulupaketteja. Ilo oli antajalla ja
saajalla.

Kylväjän youtube-sivuilla voitte käydä katsomassa Pikku Kylväjä 4 joulu -videon, jossa on
meidän perheen lyhyt joulutoivotus.
https://www.youtube.com/watch?
v=8FiXamwx22I

Kulunut vuosi on ollut Israelissa koronan
kannalta todellinen koettelemus.
Danielin syyslukukauteen on mahtunut vain 12
päivää lähiopetusta. Kiitos isälle, joka on
jaksanut olla tukemassa hänen koulunkäyntiään. Haastavasta tilanteesta huolimatta
edistystä on tapahtunut. Samuelin luokalla on
ollut lähiopetusta joitakin viikkoja enemmän,
mutta Covid -19 tartuntojen vuoksi he joutuivat
sulkemaan koko koulun marraskuun lopussa.
Kiitos Jumalalle, että olemme kaikki pysyneet
terveinä, mutta ”kotiaresti” on ollut meille
rankkaa.
Rajoitusten vuoksi ja monen toiminnan oltua
tauolla työtämme on johdatettu kohti uutta
suuntaa. Olemme kiitollisina ihmetelleet,
miten tämän erityisen vuoden aikana Jumala on
antanut uusia kumppaneita ja avannut uusia
kanavia enemmän kuin koskaan ennen.
Yhteistyö Timo Keskitalon ja Radio Patmoksen
kanssa alkoi vuoden alussa ja tulevana vuonna
on suunnitteilla
yhteistyön laajentaminen.
Meitä, jotka emme ole teknisesti orientoituneita, on johdatettu käyttämään monenlaista
tekniikkaa evankeliumin eteenpäin viemiseksi.
Ihmeellisiä ovia on avautunut ja uusia ideoita
syntyy kuin avaisi joulukalenterin luukkuja.
Iloitsemme syventyneestä yhteydestä Kings
Kid’s Israelin johtotiimiin. Tarvitsemme nyt
toisiamme lastemme ja nuortemme hengellisessä ohjauksessa. Olen sydämestäni kiitollinen, että Daniel pääsi Ruut Ben Josefin
vetämälle pienimuotoiselle varhaisnuorten KKleirille ja kuvien perusteella näyttää siltä, että
leiriläiset ovat nauttineet yhdessäolosta
sydämensä pohjasta.
Olemme
myös
kiitollisia
adventtina
valmistuneista uusista englanninkielisistä
nettisivuista, joiden osoite on kirjeen alussa.
Maria Molari on tehnyt niiden eteen valtavan
työn ja nyt hän pähkäilee yhdessä Eliaksen ja
erään seurakuntalaisemme kanssa miten arabiankielinen käännös saadaan asettumaan.
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Raamattukerhot on syksyn ajan pidetty zoomin
kautta. Olen ihaillut tiimin mielenkiintoisia
raamatunopetuksia ja hauskoja etäpelejä.
Kerhoja seuratessa heräsi ajatus, että mehän
voisimme äänittää nämä eloisasti kerrotut ja
mielenkiintoisesti kuvitetut opetukset ja lisätä
ne sivustollemme YouTuben kautta. Muistathan
näitä projekteja rukouksin.
Viime aikoina minua on puhutellut
Jeesuksen ruokkimisihme ja pienen pojan
eväät. Kun poika antoi sydämestään sen mitä
hänellä oli, viisi leipää ja kaksi kalaa,
Jeesuksen siunaamana ne riittivät ruokkimaan
tuhansia ihmisiä, ja jäi vielä runsaasti tähteeksi
Ajattelen nyt kiitollisena niitä rakkaita ystäviä,
jotka voimiaan säästämättä ovat halunneet
antaa lahjansa Jumalan valtakunnan työhön.
Eräänä päivänä Maria otti yhteyttä ja kysyi,
olisiko meillä käyttöä eläkkeellä olevalle itosaajalle. Hänen apunsa turvin nettisivut ovat
syntyneet ja voivat nyt tavoittaa ison joukon
hengellisesti nälkäisiä. Anna-Liisa on vuosien
ajan uskollisesti asetellut kirjeemme ja
postittanut ne satoihin osoitteisiin. Äidin
naapuri Aino on halunnut päivittäin käydä
tapaamassa iäkästä äitiäni, jotta me voimme
rauhallisin mielin tehdä työtämme Israelissa.
Usein ajattelemme kuten opetuslapset: ”Ei
meillä ole mukana muuta kuin viisi leipää ja
kaksi kalaa.” Matt.14:17 Kuitenkin, se mikä
meistä tuntuu vähäpätöiseltä, voi olla
Jeesukselle ja työn kannalta ratkaisevan tärkeä
osa kokonaisuutta. Uuden vuoden alkaessa
mietitään, mikä voisi olla minun viisi leipääni
ja kaksi kalaani Jumalan valtakunnan eteenpäin
viemiseen. Se voi olla esirukous, joka on
kaikista tärkeintä ja auttaa jaksamaan tai taloudellinen tuki, joka antaa lähetille jokapäiväisen
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Kun viikkojen ajan kaikki perheen toiminnot ovat
tapahtuneet pienissä neliöissä, niin suurin osa
ajasta on mennyt perheen arjen pyörittämiseen.
Häiriöttömän työajan löytyminen on ollut vaikeaa
ja äidin oma aika on jäänyt haaveeksi. Zoom
tunteja on ollut vaihtelevasti, milloin kenelläkin ja
aamupäivisin on ollut täysi työ seurata
lukujärjestyksiä ja muistuttaa tuntien alkamisesta.
Iltapäivällä on selvitelty, mitä läksyjä kenelläkin on.
Daniel pystyy jo melko itsenäisesti tekemään
tehtävänsä, mutta Samuel tarvitsee vielä tukea
lukemiseen neljällä kielellä (arabia, suomi, englanti,
heprea). Kaikesta huolimatta olemme kokeneet
tämän korona-ajan siunauksellisena.

