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Rakkaat lähettäjät ja ystävät!
Suurella kiitollisuudella katselemme pilviä
taivaalla, mikä merkitsee vähemmän hiostavaa
ilmanalaa. Elokuun seurakuntavierailut
Suomessa olivat todella siunatut ja Golfimme
jaksoi kuljettaa meitä 2400 km. Oli ihana
matkan varrella tavata rakkaita ihmisiä vuosien
varrelta. Joka tilaisuudessa yllätyimme, kun
olitte lähteneet joukolla mukaan. Saimme monia
uusia esirukoilijoita, minkä olemme kuluneina
viikkoina jo kokeneet. Tämä työ on yhteinen.
Kiitos teille mukanaolosta.
Palasimme Israeliin suoraan Eliaksen
veljenpojan hääviikolle. Jeesuskin puhuu
paljon vertauksissaan häistä, sillä näillä
seuduilla häiden merkitys on todella merkittävä.
Alkuun näyttää siltä, että häät Lähi-idässä ovat
vain riehakasta tanssia, kovaa musiikkia ja
ylenpalttista syömistä. Kuitenkin jokainen
yksityiskohta on merkityksellinen ja häät
etenevät näytöksittäin sovittujen vuoro-osien ja
improvisaation vuoropuheluna. Sain osallistua
koko mielenkiintoiseen näytelmään alusta
loppuun.
Häät on myös mahtava tilaisuus tavata
sukulaisia, ja monet halusivat jutella myös
uskonasioista.

Kauan odotettu uuden vuoden varhaisnuorten
leiriä pidettiin Roi-moshavilla 26.–29.9.
Meillä oli 14 eläväistä leiriläistä ja noin kuuden
hengen eri puolilta koottu tiimi. Tiimi hoiti
ohjelman, opetukset, pantomiimin, tanssit,
retket, askartelut, leipomiset, ruoanlaiton,
tiskaukset ja siivoukset nuorten kanssa. Jumalan
armosta meillä oli aivan mahtava leiri, josta jäi
hienot muistot.
Leiri päättyi Ruutin elämäntyö- juhlaan, jossa
nuoret esiintyivät, ja ihmiset Ruutin elämän
varrelta muistelivat neljää vuosikymmentä,
jotka hän on saanut lahjoillaan auttaa lapsia ja
nuoria kasvamaan Kristukseen.

Heti perään meillä oli raamattukerhon ja
seurakuntamme retkipäivä Akkoon ja Rosh
Hanikraan. Vaikka kuumuus oli näännyttävä,
nautimme lapsijoukon ja vanhempien kanssa
yhdessäolosta ja laivamatka Akkosta Haifaan
oli mahtava loppuhuipennus. Elias hoiteli myös
erään uskoon tulleen eritrealaisen vangin
asioita vapautumiseen liittyvässä byrokratiassa.
Kolme rankkaa päivää kului Ben Gurionin
lentokentällä ja lopulta, vastauksena rukouksiin,
tuli yhteistyöhaluinen virkailija leimoineen, ja
vanki pääsi vapauteen.
Häiden aluksi naiset valmistavat kubbenia
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Nuoret lähdössä Akkosta
Olemme valmistautumassa seuraavaan haasteeseen. 11.10. olemme kutsuneet arabikristittyjä eri Haifan seurakunnista
juhlimaan. Angel on jo 40 vuoden ajan tehnyt
vapaaehtoista lapsityötä ja hänen kanssaan on
tullut aika juhlia ja luovuttaa Raamattukerhon
viestikapula nuoremmille. Toiveena on, että
ajatus seurakuntien välisestä yhteistyöstä lapsija nuorisotyössä voisi ottaa edistysaskeleita ja
yhä uusia lapsia ja vastuunkantajia tulisi työn
piiriin. Tämä vaihdos ja uusi alku tarvitsee
erityisesti rukouksiamme.

Alin, Angel ja Rima
14.–16.10. järjestettävän perheleirin
valmistelut ovat loppusuoralla. Tarkat ohjelmat
on laadittu ja vastuunkantajat valittu. Myös
tiimiläisten lapsilla on omat tehtävänsä.
Rukoillaan, että leirillä olisi hyvä järjestys ja
rento ja rakkaudellinen ilmapiiri, jossa perheet
saisivat hoitua ja saada uutta näkyä Jumalan
valtakunnan palvelemiseen perheenä.
”Minä ja perhekuntani palvelemme Herraa”
Joos.24:1

Vietämme kuusikymppisiäni perhepiirissä
20.10. unelmatortun kera, sillä unelma toisensa
jälkeen on toteutunut. Alkuvuosi oli raskas ja
kuljin syvissä vesissä. Niissä prosesseissa
avautui kuitenkin huikeita näköaloja. Monenlaista elämänvaihetta on jo takana ja suuri
kiitollisuus on niistä kaikista. Uskon, että
tähänastinen on ollut vamistaututumista johonkin uuteen muuttuvan maailman keskellä.
Samana päivänä Eliaksella on ultrakuvaukset
struuman leikkausta varten. Toivon mukaan
leikkauspäivä saadaan pian, ja leikkaavan
lääkärinkin puolesta saa rukoilla, ettei tulisi
vaurioita äänihuuleen. Haluan jättää rukouksiinne myös Riman puolison vakavat terveyshuolet ja koko heidän perheensä. Rima ei
tilanteen seurauksena voi olla kokoaikaisesti
mukana raamattukerhossa, mutta onneksi eräs
toinen äiti on lupautunut auttamaan.
Myös Maria Molari tarvitsee rukouksiamme.
Hän on tulossa vapaaehtoiseksi Casparikeskukseen, mutta silmänpaineet pitää saada
laskemaan ennen matkaa.
Jeesus sanoo:” Rauhan minä jätän teille, minun
rauhani - sen minä annan teille. En minä anna
teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän
sydämenne olko murheellinen älköönkä
peljätkö.” Joh.14:27
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