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Pääsiäistervehdys Pyhältä maalta!

Viikko sitten olin terveyskeskuksessa odottamassa
vuoroani. Istuessani tuolillani juomassa litkuani,
näin syrjäsilmällä naapuriliikkeestä miehen kuvaamassa isoa raamattuaiheista käsinukkea. Liike oli
juutalaisen Shimonin lelukauppa, ja hän oli juuri
saanut erän ihania käsinukkeja.

Ei hän ole täällä, hän on noussut ylös Lk. 24:6a
Olemme juuri saaneet viettää pääsiäistä. Jumala
antoi kansalleen juhla-ajat, joita tuli viettää
muistutuksena hänen hyvyydestään. Juhlaa tulee
viettää vuosittain ja sen tapahtumista ja
merkityksestä tulee kertoa lapsille ja lastenlapsille.
Pääsiäistä me kristityt vietämme Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen muistoksi. Hän
maksoi meidän syntivelkamme.
.
Ystäväni lähetti minulle hyvin puhuttelevan kuvan ja
Mordokain sanat juutalaiselle kuningatar Esterille
Suusanin linnassa Persiassa, kun juutalainen kansa
oli siellä suuressa ahdingossa. ”Kuka tietää, etkö
sinä juuri tällaista aikaa varten ole päässyt kuninkaalliseen arvoon?” Ester 4:14b.

Kuningatar Esterin kruunu

Kerroin Shimonille raamattukerhostamme. Hän
puolestaan kertoi, että hän osaa suuren osan
Raamattua ulkoa. Sanoin, että on hyvä osata
Raamattua, mutta vielä tärkeämpää on elää sen
mukaan ja kysyin, tekeekö hän niin? Hän totesi, että
ei hän ollenkaan usko Jumalaan. Kuinka hän voisi
uskoa, kun Raamatustakin on niin monenlaisia
selityksiä ja sinne on kirjoitettu monia asioita, joista
hän on eri mieltä. Sanoin, että jos sydämestäsi
rukoilet Jumalaa näyttämään totuuden, hän tekee
sen. Muistakaa rukouksin Shimonia ja muita
hänen kaltaisiaan etsijöitä.
Koronavuosi on ollut meille kaikille monella tavoin
ahdistava. Olen saanut hämmentyneitä kyselyjä
liittyen sosiaalisessa mediassa kiertäneeseen kirjoitukseen koronarokotuksista, Sakarian ennustuksista
ja lopunajoista. Viestissä on joitakin tosiasioita,
joista on tehty erikoisia johtopäätöksiä. Tilanne
Israelissa on ollut koronan suhteen vaikea, johtuen
edellisen hallituksen kyvyttömyydestä löytää yksimielisyyttä ja joidenkin kansanryhmien välinpitämättömyydestä. Paljon on tehty virheitä, moni on
kärsinyt, menettänyt työnsä ja henkensä. Kuitenkin
on pyritty yhteiseen hyvään.
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Rokotukset Israelissa alkoivat joulukuun lopussa ja
kestää kuukauden ennen kuin rokote tehoaa, joten
kuolleiden määrä oli tammikuussa vielä korkea.
Ilman ripeää rokottamista tilanne olisi todella paha,
mutta sen ansiosta koronaan sairastuneiden ja
sairaalahoitoa tarvitsevien määrä on huomattavasti
alentunut. Samaan aikaan kun Suomessa suljettiin
ravintolat, Israelissa ne avattiin. Niin kansa sai
viettää pääsiäisateriaa yhdessä perheensä kanssa.
Uskomme, että elämme lopunaikoja, ja Raamatun
ennustukset tulevat toteutumaan. Meidän pitää
valvoa, mutta meitä kehotetaan koettelemaan
kaikki ja varomaan harhaoppeja.

Hiljaisella viikolla olin Danielin kanssa mukana
varhaisnuorten leirillä Roi-moshavilla. Mikä
onkaan ihanampaa kaupunkilaislapsille, kun saada
viettää aikaa luonnossa ikätovereidensa kanssa.
Raamattua havainnollisesti opiskellen. Ruutilla oli
täysi työ järjestellä käytännön asioita, joten valmistin hänelle Raamatun opetuspaketin, ja Heidi
Tohmola laati mahtavat tehtävämonisteet. Leiri oli
todella siunattu monipuolisine ohjelmineen. Eniten
lapset pitivät mainion kokkimme Isakin ruuista,
vierailuista maatiloille, aamuisesta vaellusretkestä
Sartaba-vuoren huipulle ja yllätykseksemme myös
työpalvelusta.

Koronavuosi on ollut meille myös hyvin siunaukllinen. Jumala on johdattanut meitä uusiin
työyhteyksiin, ja uusia ovia on avautunut nimenomaan lapsi-, nuoriso- ja perhetyöhön. Olen jo
reilun vuoden ajan ollut osana Kings Kids Israel
johtajuustiimiä. Yhteisissä kokoontumisissa vuosien
takainen työyhteys Ruutin kanssa on uudistunut.
Hän muutti puolisen vuotta sitten Roi-moshaville ja
on sieltä vuokrannut pienimuotoisen leirikeskuksen
lapsi-, ja nuoriso- ja perhetyön tarpeisiin.

Saimme tutustua maatilan lampaisiin

Alon ja Rajaa ovat tehneet pari vuosikymmentä
työtä lasten, nuorten ja perheiden kanssa. Saimme
pari vuotta sitten olla mukana heidän järjestämällään perheleirillä, jossa oli hepreaa, arabiaa ja
englantia puhuvia uskovia perheitä oppimassa,
miten palvella Jumalan valtakuntaa perheenä.
Nautin hyvin suunnitellusta ja rakkaudella toteutetusta kokonaisuudesta. Meidät kutsuttiin mukaan
perhetyön
johtotiimiin,
joka
maaliskuussa
kokoontui kibbutsille tutustumaan toisiinsa ja
rukoilemaan viisautta tulevaan. Iloitsin hyvästä
yhteydestä lasten kesken.

Elämme hyvin erityistä aikaa, jolloin Jumala kutsuu
ihmisiä valtakuntaansa ja elämään lähellään.
Meidän tärkeä tiedostaa, kuinka arvokkaita
olemme Kuninkaitten Kuninkaalle ja Herrojen
Herralle. Vaikka olisimme sidottuna sairasvuoteeseen, hän on antanut meille kuninkaallisen
arvon ja tehtävän. Pyydetään näkeviä silmiä ja
kuulevia korvia, jotta osaisimme tarttua annettuihin
hetkiin.
Meidän on siis aika viettää juhlaa, ei vanhan
pahuuden ja kelvottomuuden hapattamina, vaan
happamattomina vilpittömyydessä ja totuudessa.”
”Pääsiäislampaamme Kristus on jo teurastettu.
1 Kor. 5:6,7
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