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Rakkaat lähettäjät ja ystävät!
Israelissa on ollut pitkä ja kylmä talvi. Maaliskuu
oli kylmin sataan vuoteen ja vielä kuun
loppupuolella vuorilla satoi lunta. Melkein yhdessä
yössä hyytävä kylmyys vaihtui helteisiin.
Koronakaranteenien jälkeinen elämä jatkuu melko
normaalina, ja olemme päivittäin aivan uudella
tavalla kiitollisia siitä, että pojat voivat käydä
normaalisti koulua. Daniel on löytänyt oikein
mieluisan koripalloharrastuksen. Samuel vielä etsii
omaa harrastusta.
Elias tuli eilen illalla vankilavierailuilta
uupuneena pitkistä ajomatkoista. Kun viiden tunnin
ajomatkan jälkeen tiimi saapui perille Beershevaan,
niin jostain syystä Eliaksen papereissa oli
ongelmia, ja hän istui ensimmäisen vierailun aikana
autossa odottamassa. Sitten paperit saatiin kuntoon,
ja Elias pääsi puhumaan seuraavan ryhmän pojille.
Jumala siunasi tuon hetken niin, että vielä illalla
erään kosketetuksi tulleen vangin isän sukulainen
soitti Eliakselle ja välitti kiitoksen. Seuraava ryhmä
olisi ollut valmiina tulemaan, mutta heitä saattava
rabbi olikin päättänyt lähteä jo kotiin.

Paaston aikana olen itseni tutkimisen lisäksi
pohtinut työn suuntaviivoja. Työmme päämäärää
Jumalan sanan julistusta Elias on saanut jakaa
seurakunnassa sekä kotisivujen että whatsappryhmien kautta. Yhteyttä ja yhteistoimintaa
arabiankielisten seurakuntien ja organisaatioiden
kanssa olemme toteuttaneet lasten raamattukerhon
ja perheretkien, naisten tiimin, nuorten ryhmän,
varhaisnuorten leirien ja perhetyön kautta.

Elias on lisäksi ollut mukana evankelisten
arabipastoreiden synodissa ja vankilatyössä.
Tulevan kaksivuotiskauden tavoitteena on rakentaa
työn
jatkuvuutta
tukemalla
paikallisia
avainhenkilöitä ja rohkaista yhdessä toimimiseen..
Palmusunnuntain viikonloppuna oli Families of
Faith perheleiri, joka on alun perin Kings Kidsien
johtajan Dale Kauffmannin ideoima formaatti.
Ensimmäisellä leirillä oli sveitsiläinen pariskunta
Cristian ja Fabienne Sollberger, joka alkoi vetää ja
kehittää leirejä Sveitsissä. Kymmenisen vuotta
sitten he saivat Jumalalta kehotuksen tulla matkalle
Israeliin. He tutustuivat Kings Kids -Israeliin ja
siitä alkoi hedelmällinen yhteistyö. Vuodesta 2012
leirejä on pidetty kerran tai kahdesti vuodessa.

Muonavahvuus leirillä oli 130 henkeä ja toteutus o
organisoinniltaan mestariteos. Lyhyeen leiriin oli
sisällytetty todella paljon huolellisesti mietittyjä ja
valmisteltuja elementtejä. Kymmenen perheen ja
nuorten muodostama tiimi toimi saumattomasti
yhteen kukin omassa palvelustehtävässään.
Leiriläisten äidinkielenä oli arabia, heprea, venäjä
ja ensimmäistä kertaa myös amhara.
Tämänkertainen leiri oli vahvasti rukouksin
rakennettu. Ensimmäistä kertaa rukoustiimi
palveli salin takahuoneessa useamman kerran
päivässä, ja myös leiriläiset tulivat pyytämään
rukousta. Palaute oli todella rohkaisevaa, ja leiristä
jäi kiitollinen mieli.

2/2
Perheleirin aikana saimme suruviestin ja
muistutuksen elämän hauraudesta ja katoavaisuudesta. Jeesukseen uskova juutalainen, vahva
vaikuttaja Israelissa ja myös Rauhanruhtinas
-yhdistyksemme tukipilari, Chanan Lukaz, sai.
yllättäen
iäisyyskutsun
Italian
matkallaan.
Edellisenä päivänä hän oli puhunut italial.
seurakunnassa Ps. 116:5 pohjalta ”Kallis on
Herran silmissä hänen hurskaittensa kuolema”.
Hänet laskettiin haudan lepoon pääsiäispäivänä, ja
monta sataa henkeä oli saattamassa häntä
viimeiselle matkalle.

Huhtikuun lopussa Kylväjän apulaislähetysjohtaja
ja vt. juutalaistyön aluevastaava Hanna Lindberg
on tulossa Israeliin ja osallistuu Rauhanruhtinaan,
Ebenezerin, ja Immanuel Ministries -yhdistysten
kokouksiin.
Rukoillaan
johdatusta
hänen
matkalleen ja Kylväjän yhteistyökumppanien
neuvotteluille.
Kesä on jälleen ovella, ja perheemme odottaa
kovasti Suomen lomaa. Sitä ennen on vielä
monenlaista hoidettavaa ja retkien järjestämistä.
Kesällä toinen työkauteni Kylväjän palveluksessa
tulee päätökseen. Kylväjän hallitus on päättänyt
lähettää minut uudelle vajaan kahden vuoden
kaudelle: 1.8.2022-31.3.2024. Pyydämme rukoilemaan, että Suomessa olomme ajaksi löytyy ihmisiä
pitämään jumalanpalvelukset.

Kiitos esirukouksistanne,
Kevätterveisin,
Pirkko, Elias, Daniel ja Samuel Said
Tänä pääsiäisen aikaan minua on puhutellut
erityisesti
ajatus
vapautuksen
juhlasta.
Juutalaisten Seder-ateriaa ja lännen kristittyjen
pitkäperjantaita vietettiin samana päivänä. Jumala
vapautti Israelin kansan Mooseksen johdolla
Egyptin orjuudesta. Ristinkuolemallaan Jeesus
vapautti
meidät
synnin
orjuudesta.
”Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis
lujina, älkää antako uudestaan sitoa itseänne
orjuuden ikeeseen.” Gal.5:1
.
Iloitsemme Elämän leipä -seurakunnassa, että
meillä käy jumalanpalveluksissa kymmenisen lasta.
Eräs äiti otti kutsun vastaan järjestää saarnan aikana
lapsille pyhäkoulua. Mukava on hänen kanssaan
yhdessä suunnitella ja hankkia materiaalia.
Toinen ilon aihe on Haifan arabiankielisten
seurakuntien nuorten ryhmän ensimmäinen
vanhempainkokous. Yhteinen sävel on löytymässä.
Nuoria on 15–20 ja uskon, että määrä tulee
kasvamaan yhteyden vahvistuessa.
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