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Siunattua vuotta 2022!
Kiitos rukouksistanne joulukuun alussa olleen
varhaisnuorten Hanukka-leirin puolesta. Opimme
öljystä Raamatussa ja sen merkityksestä käytännön
elämässä. Ruut opetti nuorille kaksi ihanaa
ylistystanssia, Rima ohjasi koskettavan näytelmän
vanhasta suutarista Pappa Panovista ja Angel piti
huolta, ettei kukaan jäänyt nälkäiseksi. Elias opetti
Raamattua, ja minun osani oli ohjata savitöitä ja
leipomista. Juutalainen maanviljelijä Josi kertoi
öljystä ja sytytti aidon oliiviöljykynttelikön
(Hanukkia). Yllätysnumerona Ruutin tytär Naomi
piti lapsille akrobatiaesityksen, ja myös nuoret
innostuivat sitä kokeilemaan. Leiri päättyi nuorten
upeisiin
esityksiin
ja
Virtoja
erämaassa
-kotiseurakunnan kokoontumiseen
.

Munkit syötyämme kiirehdimme Haifaan Elämän
leipä -seurakunnan kokoontumiseen. Varhain
seuraavana aamuna Elias meni Anis Barhumin
tiimin kanssa vankilavierailulle, ja se oli hänelle
todella rohkaiseva kokemus. Mahtavaa, että näin
joulun alla on erityinen tilaisuus vierailla Israelin
vankiloissa kertomassa kärsiville ihmisille Jumalan
rakkaudesta. Jumala siunatkoon kylvetyn Sanan.
Sitä seuraavana iltana Elias oli kutsuttuna
presidentti Herzogin isännöimälle aterialle
kristillisten kirkkojen edustajille.

Raamattukerhon joulujuhlassa ennen joulua oli
perinteiseen tapaan Fadi paikallisesta Lasten
missiosta vierailemassa nukketeatterinsa kanssa.
Tarjoilun jälkeen katsoimme kuvia kuluneelta
syksyltä. Lapset lauloivat ja esittivät Pappa Panovin
näytelmän arabian kielellä. Vaikka sairastumisten
vuoksi oli säätämistä, ja puolet näyttelijöistä oli
nelivuotiaita, kaikki olivat juonessa mukana
suurella antaumuksella ja Hyvä Sanoma tuli
ymmärrettävästi esille. Koska Rima ei voi
perhesyistä jatkaa kevätpuolella, tarvitsemme
todella kipeästi uusia ohjaajia.

Välipäivinä oli Elämän leipä -seurakunnan vuoro
valmistaa ja viettää joulujuhlaa, jossa oli joukko
vieraita Nasaretin Hyvän Paimenen -seurakunnasta.
Ohjelma oli mielenkiintoinen ja monipuolinen, ja
lopuksi herkuteltiin maittavalla aterialla. Juhla oli
mahtava onnistumisen elämys seurakuntalaisille,
jotka valmistivat kaiken Eliaksen kanssa ja saivat
osakseen rohkaisevaa palautetta.
Vuoden vaihteen jälkeistä viikkoa vietimme
perheemme kanssa Roi moshavilla. Erämaa viheriöi
ja aurinko lämmitti hoitavasti. Pojat nauttivat
leikeistä ystäväperheen lasten kanssa. Koskettava
oli vierailu beduiiniperheen luona. Ilolla he ottivat
vastaan vaatekassit, ja Elias sai keskustelun jälkeen
siunata perheen isää.
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Viikonloppuna vietimme Virtoja erämaassa
-ryhmän tapaamista, joka oli oikein siunattu.
Kyselimme itseltämme, mitä tulevana vuonna
haluaisimme tehdä eri lailla ja pohdimme sitä,
mihin Jumala haluaa meidän keskittyvän.
Iloitsimme rukousyhteydestä.

”Riemuiten astukaa työhön, varisee vaipuvat
tähkäpäät, päivä jo painuupi yöhön, illan
hämyssä vielä näät. Kohottaa kortta arasti
hiljaa, korjata Jumalan viljaa.”
(Jukka
Leppilampi)

Kiitos tuesta ja rukouksista, jotka kantavat
Siunausta alkaneelle vuodelle.
Pirkko, Elias, Daniel ja Samuel Said

Koronatilanne
on
huonontunut
Israelissa
muutamassa viikossa merkittävästi. Päivittäin
30-40.000 uutta tartuntaa. Pojat palasivat loman
jälkeen kouluun, mutta nyt he ja 200.000 muuta
koululaista ovat etäkoulussa.
Ebenezer-koti
tarvitsee nyt rukouksiamme. Tammikuun toisella
viikolla kolmannes sekä asukkaista että hoitajista
saivat omikron tartunnan ja potevat tautia
karanteenissa. Ylihoitaja Kristiinalla on ollut täysi
työ keksiä riittävästi terveitä ihmisiä työvuoroihin.
Vuosi on vaihtunut hyvin hämmentävässä
maailmantilanteessa ja kovaa taistelua käydään
Israelin suhteen sekä ulkoa että sisältä päin. Olen
lukenut iki-ihanaa Psalmia 91 ja se on puhutellut.
Moni asia, mihin olemme tottuneet, on muutoksen
kourissa, mutta Kristus-kallio kestää kaikkina
maailmanaikoina ja kaikissa olosuhteissa. Jumalan
ikuisiin lupauksiin saamme turvautua ja niihin
saamme panna toivomme tänäkin vuonna
Rukousaiheita
- lapsi-, nuoriso- ja seurakuntatyö
- yhteistyö seurakuntien kanssa
- koronatilanne Israelissa ja Suomessa,
ml. lasten koulu ja Ebenezer-koti
- poliittinen tilanne Israelissa ja maailmalla

Kylväjä Israelissa Teams-tapaaminen 10.2.

Tule tapaamaan Pirkko ja Elias Saidia Kylväjän
Teams-tapaamiseen to 10.2. klo 13–14.30!
Tapaamisessa Saidit kertovat arabiankielisen
työn sekä Ebenezer-vanhainkodin kuulumisia.
Apulaislähetysjohtaja Hanna Lindberg kertoo
Kylväjän työstä Israelissa sekä Kylväjän ajankohtaiset kuulumiset. Tapaamisen juontavat
seurakuntatyön koordinaattorit Liisi Niemelä
ja Katariina Leskelä.
Pääset tapaamiseen Kylväjän kotisivujen kautta
www.kylvaja.fi/tapahtumat/osallistu
tai lähettämällä viestin liisi.niemela@kylvaja.fi
tai katariina.leskela@kylvaja.fi, niin he lähettävät sinulle Teams-linkin tapaamiseen.

