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Rakkaat kummit, lähettäjät ja ystävät!
Tänä talvena olemme saaneet runsaita sateita ja
kevät on ollut kaunis. Siunauksellisen alkuvuoden
jälkeen päätimme ottaa perheenä muutama päivän
lomaa ja laskiaisen jälkeen otimme lomaa,
pakkasimme auton ja matkasimme tutulle Gadotin
kibbutsille Pohjois-Israelissa. Kirkkaassa auringon
paisteessa saimme nauttia luonnon vehreydestä ja
kukkaloistosta, ihailla Merom Golanilta Hermonin
lumisia rinteitä ja jyliseviä kosken kuohuja
Banjaksella. Genessaretin pinta ei vuosiin ole ollut
niin korkealla kuin tänä keväänä. Samuelin suosikki
oli kibbutsin eläinten ruokkiminen ja Daniel nautti
pallopeleistä kentällä. Keväisen luonnon hiljaisuus
ja kauneus oli todella hoitavaa.

Viime viikkoina koronavirus on pannut ison osan
maailmaa polvilleen ja ravistellut kaikkea
omavoimaista
ihmisviisautta.
Virustartunnat
leviävät täällä niin kuin sielläkin, ja ensimmäiset
potilaat ovat molemmissa maissa kuolleet. Vaikka
korona on uudentyyppinen haaste Israelille, niin
täällä on totuttu elämään sodasta ja kriisistä
toiseen. Täällä pidetään jatkuvasti kouluissa ja
hoitolaitoksissa harjoituksia maanjäristysten tai
pommitusten varalta, joten maan johdolla
jkansalaisilla on valmiuksia sopeutua erityisoloihin
ja tarvittaessa reagoida ripeästikin.

Täällä testataan aggressiivisesti n. 5000 henkeä
päivässä ja on löydetty yli 2000 tartuntaa.
Yliopistot, koulut ja päivähoito sulkivat ovensa
13.3. joten yli kaksi miljoonaa lasta ja nuorta on
kotihoidossa ja opetuksessa. On annettu ohjeet
pysyä kotona ja ulkoilla vain sadan metrin säteellä
kotoa. Vain ruokakaupat ja apteekit saavat olla
auki, eikä rannoille ja puistoihin ole enää asiaa.
Ebenezerin johtaja Johnny Khoury kirjoittaa kodin
tilanteesta: ”Täällä Ebenezer kodissa kohtaamme
erilaisia haasteita. Lähes päivittäin saamme
terveysminis-teriöltä uusia ohjeita koronaviruksen
suhteen. Niiden käsittelyyn sekä toimeenpanoon
menee paljon ajastani. Kuten muutkin vanhainkodit
olemme vierailijoiden suhteen eristyksessä.
Työntekijöiden työmäärä kodissa kasvaa, sillä
kuudesta vapaaehtoisesta kolme joutui tilanteen
vuoksi palaamaan kotimaihinsa eikä uusia edes
israelilaisia vapaaehtoisia saa ottaa. Onneksi jotkut
paikalliset osa-aikaiset työntekijät ovat voineet
siirtyä kokopäivätyöhön. Työntekijät eivät saa tulla
töihin, jos tuntevat itsensä vähänkin sairaiksi. Myös
julkisen liikenteen rajoitukset tuovat hankaluutta ja
yritämme löytää luovia ratkaisuja niihin. Tiedämme
myös, että tilanne tulee vaikuttamaan myös
talouteemme, mutta voimme vain luottaa Herraan,
että hän täyttää edelleen tarpeemme. Vastuu on
raskaana hartioillamme ja tarvitsemme paljon
viisautta ja kärsivällisyyttä, erityisesti jos tämä
tilanne jatkuu vielä pitkään.”

Kotitoimistostamme käsin jatkamme työskentelyä
tuttuun tapaan. Elias valmistaa ja editoi saarnoja ja
lähettää niitä diginä seurakuntalaisille ja
radioitavaksi. Minä teen kirjallisia töitä rinnatusten
kotihommien kanssa. Tässä vaikeassa tilanteessa
on myös siunauksellisia puolia. On aikaa rauhoittua
kuulemaan Jumalan ääntä ja olemaan perheen
kanssa. Aamupäivät opetamme kotikoulussa, joka
on jopa rukousvastaus poikien perustaitojen
vahvistamiseksi. Suuri aarre on ollut suomenkieliset kirjat ja oppimateriaali. Pienissä sisätiloissa
vilkkaiden ikiliikkujien kanssa saa miettiä mielekästä tekemistä. Siivotessani löysin kaikenlaisia
siemeniä ja viimeisin projektimme on ollut
kotipuutarhan rakentaminen parvekkeellemme
jätemateriaalista.

Maaliskuun alkuviikolla olemme saaneet jälleen
muistutuksen elämämme hauraudesta. Israelilaissuomalaisen tuttavaperheemme isä sairastui
vakavasti ja pääsi kirkkauteen. Hämmennyksestä ja
surusta huolimatta iloitsen, että hän ehti toimittaa
talonsa, selvittää asiansa läheisten ja Jumalan
kanssa ja siirtyä ajasta ikuisuuteen rauha
sydämessään ylistäen Herraa ja Kuule Israel-rukous
huulillaan. Uskon, että tapaamme kirkkaudessa.
Eräs poikien kanssa katsomistamme elokuvista oli
vaikuttava Edvin Laineen Tuntematon sotilas.
Suomen kansa etsi sota-aikana Jumala ja rukoili
armahdusta Hänen kasvojensa edessä. Saakoon
tämä ahdingon aika olla etsikkoaikaa kansojemme
keskuudessa. Vaikka monet paineet ahdistavat, ei
meillä ole hätää. Kun meillä on turva Jumalassa,
saamme turvan ja rauhan Herran siipien suojassa.

”Jos minä suljen taivaan, niin ettei tule sadetta, jos
minä käsken heinäsirkkain syödä maan tahi jos
minä lähetän ruton kansaani, mutta minun
kansani, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy, ja
he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani ja palaavat
pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta ja
annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän
maansa jälleen terveeksi.” 2 Aik. 7:14
Rukoillaan
- Suomen ja Israelin päättäjille nöyryyttä ja
näkökykyä toimia paineen keskellä
taidollisesti.
- Kansoillemme herätystä, jotta moni löytäisi
elämänsä
turvan
ja
pelastuksen
Jeesuksessa.
- Kylväjän työntekijöiden puolesta maailmalla ja kotimaassa, että löytyisi muuttuneeseen tilanteeseen sopivat tavat toimia.
- Toinen toisillemme voimia ja Jumalan
rauhaa hämmentävän ajan keskellä
- Ebenezerin asukkaille ja henkilökunnalle
terveyttä
- Leskeksi jääneen ystävän ja hänen lastensa
puolesta
Kohta saamme viettää pääsiäistä Ja iloita siitä,
mitä Jeesus teki puolestamme. Kaikki ei ole tässä
vaan meillä on iankaikkisen elämän toivo.

Iloista pääsiäistä!
Rukousterveisin,
Pirkko, Elias, Daniel ja Samuel Said

