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Rakkaat lähettäjät ja ystävät!
”Jumala, minulle viipyvät askeleet suo, ja sydän
hiljainen, niin hiljainen, että kuulen aikojen
hengityksen, että kuulen aikani huokauksen, että
askeleesi kuulen, sanat havinassa tuulten ja hymnit
tähtien. Minut kuulevaksi luo, tätä hetkeä, että en
tuhlaa en heittäisi hukkaan. Hiljennä minussa
jokainen liike ja ääni ja päällä pääni, pyhän
äänettömyyden suo puhjeta kukkaan.” Tämä
Mirjami Lähteenkorvan runo ajatuksissani olen
aloittamassa uutta vuotta. Tätä rukoilen elämääni,
että voisin kuulla sen, mitä Jumala puhuu ja
ymmärtää Kaikkivaltiaan näkökulmasta, mitä
ympärillä tapahtuu, että saisin elää ympärillä
olevan myrskyn silmässä Jumalan rauha
sydämessäni ja saisin rohkeutta tuoda Jumalan
valoa epävakaan maailman keskelle.

Lopulta pääsimme koneeseen, joka lähti puoli
tuntia myöhässä. Frankfurtiin saavuttuamme portit
Israelin lennolle oli jo avattu, ja jatkoimme tarkastusten kautta koneeseen. Israelissa odottivat
koronatestit ja karanteeni, mutta mikä riemu oli
tavata jälleen Eliaksen ja Danielin kanssa.

Suomen matka
Mieli on todella kiitollinen, että neljän viikon
matkamme Suomeen onnistui. Saimme viettää
äitini kanssa ihanan joulunajan leipomisineen,
jouluruokineen, kuusen koristamisineen, aattoillan
ehtoollishartauksineen, omaisten ja ystävien
vierailuineen. Aattona ensihoidon hoitajatontut
kävivät äidin luona ja joulunpyhien jälkeen äiti on
ollut vuoroin terveyskeskuksen vuodeosastolla
vuoroin kotona. Rukoillaan viisautta hoitohenkilökunnalle ja sisaruksille, että äiti saa sopivimman
hoidon ja tuen voimien vähetessä.

Kotiin tultua meillä oli muutama päivä aikaa
järjestellä matkatavarat ja tehdä hankintoja tiukkaa
kuukauden täyskaranteenia varten, joka alkoi 8.1.
Toteutimme Danielin pitkäaikaisen haaveen ja
ostimme Cocktail-papukaijan, joka on meitä suuresti ilahduttanut muutoin ahdistavassa tilanteessa
Koulut ja päiväkodit ovat sulkeneet ovensa ja
opetus erityisopetusta lukuunottamatta hoidetaan
etäopetuksena. Ruokakaupat, apteekit ym. palvelut
ovat sulkeneet ovensa ja liikkumis- ja kokoontumisrajoitukset ovat tiukat.

Palasimme Samuelin kanssa lumen keskeltä
lämpöiseen Israeliin. Matka Iisalmesta oli todella
ikimuistoinen, sillä jo Lapinlahdella junan jarrut jäätyivät ja niitä sulatellessa meni toista tuntia.
Lähtöselvitykseen ehdimme 3 min. ennen sen
sulkemista, ja virkailija yllättäen alkoi vaatia
Eliaksen täyttämän terveysministeriön lomakkeen
lisäksi jonkun muun lomakkeen täyttämistä. Olin
tosi hädissäni, kun en löytänyt netistä lomaketta
enkä olisi sitä varmaan osannut täyttääkään.

Koronatilanne
Tässä 3. aallossa terveydenhuolto on hätätilassa:
Sairaalat natisevat liitoksistaan koronapotilaista ja
muuhun hoitoon ei ole riittävästi välineitä eikä
hoitohenkilökuntaa. Huolestuttavinta on, että
kuukauden tiukan koronasulun jälkeenkin vaikeasti
sairaiden potilaiden määrä vain kasvaa, tauti on
vaarallisempi ja tarttuu herkemmin. Kaikki sairaalat
taistelevat annettavan hoidon laadussa, koska
potilaiden määrä hoitajaa kohtaan on suurempi.

Puolet koronatartunnoista on arvioitu olevan
mutanttiviruksesta ja niiden kantajat ovat iältään
nuorempia ja sairastuvat vaikeammin. Tässä
aallossa perusterveitä lapsia, teinejä, nuoria
aikuisia ja raskaana olevia äitejä on sairastunut
vakavasti ja monet ovat menehtyneet. Toisaalta
Israel on rokottamisessa ollut ripeä. Kaksi ja puoli
miljoonaa eli neljännes Israelilaisista on rokotettu,
mikä tuo vähän toivoa ahdistavaan tilanteeseen.
Uusien vaarallisten mutanttien pelossa Israel on
tehnyt nopeaan päätökseen ilmatilan sulkemisesta,
eikä maahan voi tulla eikä täältä pääse lähtemään
kuin erityistapauksissa. Koronakriisi on eskaloinut
jo ennestään maassa kyteviä ongelmia eri
kansanryhmissä. Viime päivinä on ollut todella
rajuja ja väkivaltaisia yhteenottoja virkavallan ja
ortodoksijuutalaisten kesken, sillä he eivät halua
suostua noudattamaan valtiovallan ohjeita koulujen sulkemisesta ja kokoontumiskielloista. Linjaautoja on poltettu ja töhritty eri paikkakunnilla.
Todellinen ongelma on myös arabikaupunkien ja
-asutusten kasvava väkivalta. Asukkailla on jopa
pelko mennä kauppaan, ja harva se päivä sukujen
keskinäisissä kahakoissa kuolee ihmisiä ja paikalle
kutsuttuja poliiseja haavoittuu. Israelin kansa on
kaikin tavoin ahtaalla ja tarvitsee rukousta
yhteiskuntajärjestyksen säilymisen puolesta.
Hiukan tilastoja tammikuulta: koronaan on
menehtynyt n. 40–50 henkeä/pv ja uusia tartuntoja
on tullut tietoon n. 8000 /pv. Lähes 10 % testatuista
on positiivisia, vakavasti sairaita on n. 1200 ja yli
300 potilasta on hengityskoneessa. Israel on ollut
suljettuna (in lockdown) epidemian alusta asti 139
päivää, enemmän kuin mikään muu maa.

Eliaksen viikkosaarnat puhuttelevat seurakuntalaisia ja monia maahanmuuttajia (Suomessa), jotka
ovat aktiivisesti pitäneet yhteyttä. Saarnoja voi
kuunnella kotisivullamme www.khobzalhayat.com.
Kerro niistä arabiankielisille ystävillesi.
Raamattukerho etänä on ollut haastava lapsille,
joiden koulu on viikosta ja kuukaudesta toiseen
zoomissa. Olemmekin kehittämässä uutta kanavaa, joka voisi olla työkaluna arabiankielisten lasten
tavoittamiseen YouTuben ja sivustojemme kautta.
Suunnittelemme Minnan Maria Lenfeldovan, Pikku
Kylväjän sekä raamattukerhon tiimin kanssa ohjelmia Aabrahamin elämästä lapsille. Ne on tarkoitus
äänittää kevään aikana. Iloitsen tästä mahdollisuudesta, mutta tämä on palapeli, joka ylittää
oman ymmärryksemme, joten olemme suuresti
rukoustenne varassa. ”Vanhurskaan rukous voi
paljon, kun se on harras.” Jaak.5:16 Rohkaisuksi
haluan vielä kiittää rukouksistanne vuokraemännän
puolesta. Jumala johdatti hänet meille kylään, ja
meillä oli oikein hedelmälliset keskustelut hänen ja
tyttärensä kanssa. Jatketaan rukousta.
Tammikuun puolessa välissä koitti iloinen yllätys,
kun saimme ison nipun joulupostia jopa marraskuulta. Oli juhlaa saada kokea, että niin monet
ihmiset muistavat meitä ja työtämme sydämestään
rukouksin. Kiitos! Jumala järjesti myös ihanan
kohtaamisen Mailiksen, Anne-Marian ja Kirsin
kanssa Iisalmen lähetyskirpussa, jota on jo vuosia
pyörittänyt joukko vapaaehtoisia, jotta aikanaan
Mailis, minä ja muut Iisalmen lähetit olemme
saaneet viedä hyvää sanomaa maailman ääriin.

Työkuvioista
Olemme todella kiitollisia, että Ebenezerin
vanhukset ovat välttyneet tartunnoilta, vaikka
joulukuussa jotkut henkilökunnasta joutuivat joko
karanteeniin tai sairasvuoteelle. Nyt asukkaat ja
henkilökunta on rokotettu, joten tilanne on
helpottunut ja saatot lääkärikäynneille taas
jatkuvat.
Englannin ja arabiankieliset nettisivut antavat
hyvän pohjan työn laajentamiseen ja uusien
ihmisten tavoittamiseen.

Kiitollisena yhteistyöstä kanssasi, Saidit

