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Rakkaat työmme ystävät!
11.6. Haifassa
Olemme valmistautumassa Suomen matkaan, mutta
on ollut niin merkittäviä ja myös hullunkurisia
tapahtumia, että niistä pitää kertoa. Kesäkuun

alussa seurakuntien nuoret olivat Shframissa
vanhempiensa ja johtajiensa kanssa retkellä.
Nyyttikesteihin kukin toi osansa ja Elias hikoili
grillaamassa noin 50 hengelle. Leppoisa yhdessäolo
ohjelmineen eri arabiseurakuntien kesken oli
mahtavaa, ja osallistujat arvostivat kovasti
löytynyttä yhteyttä.

Viikkoa möhemmin oli vuoden raamattukerhon
päätösretki. Kuuden vuoden jälkeen olemme
Angelan
kanssa luovuttamassa arabiankielisen
raamattukerhon vetovastuun syyskuun kapulanvaihtojuhlassa Rimalle ja Ali
Minulla ja pojilla meni israelilaiset passit
vanhaksi.
Kolme
kuukautta
jouduimme
odottamaan
aikaa
toimistoon.
Kesäkuun
alkupäivinä viimein menimme hakemaan pojat
kesken päivän koulusta, ja portti avattiin, kun
tarvittavat lupapaperit leimoineen löytyivät.
Täydessä toimistossa jonotimme vuoroamme vielä
tunnin. Paperit täytettiin, mutta kun tuli maksun
aika, ei raha eikä ulkomainen visa kelvannut, vaan
piti lähteä postiin lataamaan kortille rahaa.

Palattuamme totesimme, että sekään ei toiminut.
Nyt olisi jo raha kelvannut, mutta ei ollut tasarahaa,
ja toimistossa alkoi ruokatauko. Menimme
syömään. Kun lopulta saimme tasarahan ja
hakemukset tehtyä, virkailija kertoi, että passit ovat
valmiit vasta elokuussa, joten matkamme olisi
jäänyt tekemättä ilman Suomen passeja.
11.8. Olemme olleet tavattoman kiitollisia
mahdollisuudesta viettää kaunista kesää Iisalmen
kodissa. Tämän alkukesän puuhamaana oli
keittiöremontti, jonka saimme tehtyä ammattilaisten
avustamana helteisessä säässä. Olemme iloinneet
hiljaisuudesta ja kohtaamisista ihmisten kanssa. Iän
karttuessa ystävät tulevat entistä tärkeämmiksi, ja
olemme sanomattoman kiitollisia teistä.

Elokuun alussa alkoi kuudes työkausi lähetettynä
ja kolmas Lähetysyhdistys Kylväjän palveluksessa.
Alkavana työkautena työmme päämäärät pysyvät
samoina: julistus ja yhteyden rakentaminen. Elias
on armoitettu Raamatun opettaja ja Sanan opetus
pysyy työmme keskiössä.
Yhteyden rakentaminen on haastavuudestaan
huolimatta ratkaisevan tärkeä osa työtämme.
Yhteistyöhön tarvitaan keskinäistä luottamusta ja
vihollinen tietää sen tehden kaikkensa laittaakseen
kapuloita rattaisiin. Keskinäinen yhteys on
Jeesuksen seuraajien tuntomerkki ja käyntikortti.

”Siitä teidät tunnetaan minun opetuslapsikseni,
että teillä on keskinäinen yhteys”.
Hengellisissä piireissä rakkaudellinen yhteys on
hedelmällisen työn edellytys. Ihmiset tulevat
mielellään paikkaan, jossa he tulevat rohkaistuiksi,
kuulluiksi, hoidetuiksi ja ravituiksi. Tarvitsemme
toinen toistemme tukea tänä vaikeana aikana, mutta
tulevina päivinä keskinäinen yhteys tulee olemaan
uskovien selviytymisen edellytys.
Katsoin luonto-ohjelman pohjois-Aasiassa olevasta
apinalajista lumen ja kylmän keskellä. Niiden
selviytymisen edellytys on pysyä yhdessä, jotta
voivat lämmittää toisiaan. Jos apinat eivät pidä
huolta toisistaan, ne kuolevat.
”Minulla ei ole suurempaa iloa kuin se, että kuulen
lasteni vaeltavan totuudessa”.
Totuus ei ole vain teologinen ymmärrys jostakin
asiasta. Ei ole kovin olennaista uskonko Jeesuksen
tulevan omiansa noutamaan ahdistuksen ajan
alussa, puolivälissä vai lopussa. Olennaista on, että
kun Jeesus palaa, Hän tapa minut valvomassa ja
pitämässä huolta hänen omistaan, rakentamassa
yhteyttä sisarien ja veljien kesken. On asioita, mm.
uskon perusteet, joista on tärkeää pitää kiinni.
On myös asioita, joista eri kirkkokunnat ja uskonsuunnat ovat eri mieltä. Ei anneta sivuasioiden
viedä huomiotamme siltä tärkeimmältä rakkaudelliselta yhteydeltä.
Yhteyttä voivat häiritä myös erilaiset poliittiset
mielipiteet. Ebenezerin vanhainkodissa, jossa
asuu ja työskentelee ihmisiä eri kansoista, kielistä
ja seurakunnista, on yhteinen sopimus, että ei
puhuta politiikasta eikä yhteyttä repivistä asioista.
Ei anneta sivuasioiden viedä huomiotamme siltä
tärkeimmältä, rakkaudelliselta yhteydeltä.
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Elokuun alussa kun työkausi alkoi, alkoivat
vierailumme seurakunnissa. Kävimme jo
Sukevalla, Juuassa, Raahessa ja kotikirkossani
Iisalmessa.
Jos Herra suo, niin
- Ti 16.8 suuntaamme kohti Kuhmon tilaisuutta
klo 18.00.
Kesän kohokohta pojillemme on viettää aikaa
Tuhkasten Kiteen mökillä. Sieltä matkamme jatkuu
- La 20 .8. Maskuun, jonka leirikeskuksessa
pidetään klo 13.30 alkaen lähetysiltapäivää, jossa
kerromme myös työstämme.
- Su 21.8. vuorossa Porin Teljä, jossa Elias
saarnaa ja pitää maahanmuuttajille seminaarin
Viimeisellä elokuun viikolla tukikohtamme
on Tikkurilassa.
- Su 28.8. vierailemme Tampereen Lielahdessa,
klo 15.00 alkaen on seminaari maahanmuuttajille
klo 18.00 Elias saarnaa messussa. Messun jälkeen
lähetystilaisuus.
- Ma 29.8. on paluulento Israeliin.
Olisi mukavaa kohdata monia teistä ja rohkaistua
yhteisestä uskostamme. Rukoillaan, että autovanhus
jaksaisi nämä reissut.
Tutki minua Herra ja tunne minun ajatukseni… ja
jos minun tieni on vaivaan vievä, niin johdata
minut iankaikkiselle tielle.

Sinua siunaten,
Saidin perhe

Petollinen kielemme tarvitsee myös vartijan,
etteivät ilkeät sanat ja juoruilu pääse rikkomaan
yhteyttä. Jos siis yhteys rakoilee tai puuttuu, niin
meillä on siihen lääke.
”Jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin Hän on
valkeudessa, niin meillä ON yhteys keskenämme ja
Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa meidät
kaikesta vääryydestä”.
Olkoon alkava syksymme yhteyksien syventymisen
aikaa. Tehdään kaikkemme, että esteet poistuvat
keskinäisen yhteyden tieltä, jotta voimme olla
todistuksena toivoa etsiville ihmisille ja jaksamme
tämän hämmentävän ja pimenevän ajan keskellä.
Muistetaan rukouksin syksyn missiota Suomessa.
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