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Rakkaat ystävät ja lähettäjät!

Kiireellisiä kotiutuslentoja on ollut rajatusti, ja
rajojen avautuminen on lykkääntynyt. Vieläkin on
epävarmaa missä vaiheessa maaliskuuta päästään
taas lentämään. On suoranainen ihme, että monien
karanteenien ja testien kautta pääsimme Samuelin
kanssa käymään joulukuussa Suomessa.

7.2.2021 Tänään unohtumattomana keväisenä
päivänä kuukauden kestänyt tiukka sulku,
kilometrin liikkumisrajoitus ja kyläilykielto on
poistunut. Oli ihana istua autoon ilman pelkoa
poliisin antamista yli sadan euron sakoista ja ajaa
läheiseen Ein Hodin taiteilijakylään, kävellä
vuoristossa ihailemassa heräävän kevään kukkien
kauneutta ja kahvikupposen äärellä nauttia
vapaudesta. Illalla kokoonnuimme Eliaksen siskon
luona Sanan ääreen. Tuntui ihmeen virkistävältä
mennä jonkun kotiin. Seurakuntalaiset kaipaavat
kovasti kasvokkain kohtaamista, keskusteluja ja
rukousta asioidensa puolesta, joten kokoonnumme
vuorotellen kunkin perhekunnan kodissa, n. 10 h.
ja muille saarnat lähetetään äänitettynä.
Maailman silmät ovat näin viikkoina kääntyneet
Israeliin,
joka
on
ripeästi
toteuttanut
rokotusohjelmaansa. Israel on saanut riittävästi
rokotteita kaikille kansalaisille. He maksoivat niistä
hyvän hinnan ja tekivät sopimuksen lääkeyhtiön
kanssa, että antavat palautetta rokotusohjelman
vaikutuksista. Mekin Eliaksen kanssa saimme jo
toisen pistoksen 3,2 milj. israelilaisen tavoin. 4,6
milj eli puolet kansalaisista on saanut ensimmäisen
rokotteen. Maaliskuun loppuun mennessä on
tarkoitus saada rokotusprojekti loppuun.
Päivittäin sairastuneiden määrä on edelleen melko
suuri 3700–4700, mutta vaikeasti sairaiden määrä
on laskenut 730:een, joista 249 on hengityskoneessa.
Huolestuttavaa
ja
pelottavaakin
tilanteessa on se, että 38 lasta ja nuorta sekä 48
raskaana olevaa naista on sairaalahoidossa, osa
kriittisessä tilassa hengityskoneissa. Vuoden aikana
covid-19 kuolleita on ollut n. 5700.
Kuukausi sitten Israel sulki mutaatioiden pelossa
hyvin lyhyellä varoitus ajalla lentokenttänsä, ja
monet israelilaiset jäivät jumiin ympäri maailmaa.
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Tällä viikolla myös Daniel ja Samuelovat päässeet
ihan oikeaan kouluun: Daniel kolmena ja Samuel
viitenä päivänä viikossa. Tänään ja huomenna
juutalaiset viettävät riehakasta purim-karnevaalia
ja odotamme henkeä pidätellen, millaisia seuraamuksia tällä juhlalla on hiukan parantuneeseen
koronatilanteeseen. Israelilaiset ovat olleet näinä
kevään aurinkoisina viikkoina tungokseen asti
liikkeellä ihailemassa kukkaloistoa ja keräämässä
voimia luonnosta. Niinpä ystävänpäivänä perhekuntamme lapset kokoontuivat äitiensä kanssa
rannalle nauttimaan auringosta ja yhdessäolosta.
Eilen oli raamattukerhon retken vuoro. Sää oli mitä
mainioin ja oli ihanaa olla yhdessä. Järjestelyt näin
korona-aikaan jännittävät, mutta Jumala jälleen
armahti ja vanhemmat pyysivät pian uutta retkeä.
Kevään opetusaiheenamme on ollut Paavali.
Keräsin mukaan erilaisia esineitä, jotka muistuttavat hänen elämänsä tapahtumista. Kävelyretkemme aikana lapset saivat sopivilla taukopaikoilla
nostaa pussista esineen ja kertoa, miten se liittyy
Paavaliin. Lisäksi erityisesti isät ja pojat nauttivat
liikuntapeleistä.
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Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä
tee niiden mukaan on verrattava tyhmään
mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi. Ja
rankkasade lankesi ja virrat tulvivat ja tuulet
puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja
se sortui, ja sen sortuminen oli suuri.” Matt.7:24–
27
Nämä Jeesuksen sanat johtakoot meitä itsemme
tutkisteluun tänä paastonaikana.

Siunauksin,
Pirkko, Elias, Daniel ja Samuel Said
Retkellämme meitä puhutteli erikoinen öljypuu.
Mitkään tulvat eivät sitä mukaansa ota, sillä se
juuret ovat lujasti kietoutuneet kalliolle. Tänä
aikana on monenlaiset tuulet tuivertavat, ja haluavat meidät kaataa, saamme takertua Kristukseen
kuten tämän puun juuret ovat takertuneet kiinni
kallioon. Kun kyyhkynen toi öljypuun oksan
Nooalle, se oli merkki, että tulva ja hävitys on ohi ja
uusi elämä on alkanut kasvaa. Jumala antoi rauhan
merkkeinä Nooalle kyyhkysen, öljypuun oksan
jasateenkaaren. Nooa osoitti kiitollisuutta ja
nöyryyttä rakentamalla alttarin.

Jeesus opetti vuorisaarnassa aiheesta hyvin
puhuttelevasti: ”Sen tähden on jokainen, joka
kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden
mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen joka
huoneensa kalliolle rakensi. Ja rankkasade lankesi,
ja virrat tulvivat ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät
sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se
oli kalliolle perustettu.

RUKOUSAIHEITA
---Muista rukouksin arabian kielistä työtä
Israelissa ja Suomessa
---Iloitsemme koronasulkujen keskellä
jatkuneesta raamattukerhosta Zoomissa ja
uskollisesta tiimistä ja pyydämme että lasten
elämä voisi juurtua Kristus kalliolle.
---Maahanmuuttajalapsille suunnatun
ohjelmasarjan tekemiseen Aabrahamin elämästä
yhdessä Pikku Kylväjän tiimin kanssa.
---oitsemme Eliaksen inspiraatiosta kirjoittaa
koskettavia saarnoja ja rukoilemme, että uusien
kotisivujen kautta ne tavoittaisivat etsijöitä.
---Pyydämme askelmerkkejä maahanmuuttaja
pariin suunnitellun seminaarikiertueen
valmisteluihin ja toteutukseen.
---Pyydämme itsellemmekin terveyttä ja voimia
paineiden keskellä, mutta erityisesti haluan jättää
rukouksiinne haurastuvan Eeva-äitini ja ihmiset,
jotka hoitavat häntä Iisalmen kodissamme.

