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Rakkaat tukijat, ystävät ja sukulaiset!
Tuntuu aivan uskomattomalta, että pian elämme jälleen
adventin aikaa, jolloin teemme tilinpäätöstä ja raportointia
kuluneesta todella intensiivisestä vuodesta. Kylväjän Israelin
työn suhteen elämme tilanteessa, jossa lokakuun lopussa
pidimme viimeisen tiimikokouksen tällä kokoonpanolla.
Leena ja Jari Honkakari ovat Jaffon Immanuel -seurakunnassa
hyvin palvelleina jäämässä eläkkeelle ja matkaavat Suomeen
marraskuun lopussa. Heidän työtänsä tulee jatkamaan helmikuulla SLS:n aikaiset työtoverini Hanna ja Juha-Pekka
Rissanen. Joulukuussa Caspari-keskuksessa Sannan Erelän
sijaisena ollut Marja-Liisa Söderqvist palaa Suomeen ja
tammikuussa Sanna palaa vartiopaikalleen. Herra siunatkoon
menemisenne ja tulemisenne!
Suurena ilon ja ihmetyksen aiheena tänä vuonna on ollut
keväällä ilmestynyt arabiankielinen vahvasti hengellinen
CD, joka on saanut hyvän vastaanoton. Ihmeellistä levyssä
on se, että Jumala on antanut nämä upeat laulut sellaisten
tavallisten ihmisten kautta, jotka eivät edes tunne nuotteja.
Jumala siunaa edelleen Eliasta ja hänen veljeään uusilla entistä
koskettavammilla lauluilla, ja kuorolaiset ovat jo aloittaneet
harjoitukset uuden levyn äänitystä varten. Tarkoitus oli myydä
levyjä ja niiden tuotolla äänittää uusi, mutta olemme eri
tilanteissa antaneet tätä ensilevyä lahjaksi sukulaisille,
ystäville ja tutuille. Jos koet omaksesi tukea tätä uuden levyn
äänitystä, niin voit tehdä sen Kylväjän tilin FI57 4405 0010
0212 96 kautta. Viite: arabiankieliseen musiikkityöhön.
Voit ladata äänitteen pientä korvausta (8.99$) vastaan
puhelimeesi osoitteesta www.amazon.com > CDs and vinyl.
Äänitteen nimi on Ya Aalam Esmaoo.
Tänä syksynä olemme tehneet useita retkiä.
- Raamattukerhon kanssa kävimme Muhragassa, jossa
profeetta Elia taisteli baalin profeettoja vstaan. Syksyn
olemme opiskelleet Elian elämää ja opetusjakson päätteeksi
kertasimme asioita paikalla, jolla taistelu käytiin. Meillä oli
lapsille erilaisia rastitehtäviä, ja lopuksi he saivat rakentaa
kaksi alttaria. Baalin profeetat yrittivät ensin sytyttää tulen,
mutta epäonnistuivat. Sitten kutsuttiin paikalle Elia, joka
rukoili elävää Jumalaa, joka vastasi tulella. Lopuksi syötiin
druusileipää lebene-jugurtin ja zaatar-mausteen kanssa.
- Seuraavana päivänä olimme Galilean seurakuntien
yhteisessä vuotuisessa jumalanpalveluksessa ja retkellä Lavin
metsässä. Kokoontumisten tarkoituksena on rakentaa siltoja
eri seurakuntien sekä arabikristittyjen ja messiaanisten
juutalaisten välille. Elias sai myös kertoa kokemuksistaan
yhteiselosta, joka on Haifassa todella luonnollista varsinkin
lasten kesken. Aikuiset rakentavat valitettavasti välillä
vihollisuuden muureja omilla asenteillaan Kokoontumisessa
erotettiin aikaa myös rukoukselle yhteyden puolesta.
Päätteeksi grillasimme ja iloitsimme yhdessäolosta
auringonlaskuun asti.

Kolme vuotta sitten kävimme pitämässä ensimmäistä
hengellistä tilaisuutta Mugharin kylässä. Viikon kuluttua
siitä talo, jossa kokoonnuimme, paloi kynttilöiden
aiheuttamasta oikosulusta. Taikauskoiset kyläläiset alkoivat
epäillä, että uskomme aiheutti palon ja käynnit loppuivat
siihen. Viimeisen vuoden aikana Elias on saanut kuitenkin
olla joidenkin kyläläisten hengellisenä isänä netin kautta.
Hänen serkuilleen viime kesänä tapahtuneiden vakavien
onnettomuuksien jälkeen hengellinen etsintä on kyläläisissä
vahvistunut. Onnettomuusperheen kutsusta Elias sai
Samuelin ja veljensä Suhelin kanssa mennä jakamaan
Jumalan Sanaa janoisille sukulaisilleen, ja samalle he saivat
kutsun tulla säännöllisesti opettamaan Raamattua. Jäädään
rukoilemaan, että evankeliumin ovet kylään ja ihmisten
sydämiin pysyvät auki. Sukulaisilla on runsaasti lapsia ja
nuorisoa, joten siellä olisi valtava tilaus myös lapsityölle.
Mughar on oliivien suhteen niin kuin Ranua lakkojen.
Samalla käynnillä Elias ja Samuel hankkivat meille
tarvitsemamme oliivit ja öljyn tulevaksi vuodeksi.
Samuel kertoo käynnistä:
- Minä pääsin isän ja Suhail -sedän kanssa matkalle
Mughariin. Siellä oli tosi paljon lapsia ja niiden kanssa oli
mukava leikkiä. Oli todella jännittävää nähdä kun öljypuristamossa puristettiin öljyä oliiveista. Ostimme sieltä
paljon oliiveja ja öljyä, niin että ne riittävät meille ja Suhailsedän perheelle. Lastasimme autoon tosi monta astiaa.
Opettaja kertoi koulussa, että oliiviöljy on tosi terveellistä.
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Daniel kertoo:
- Minulla oli 8-vuotis-syntymäpäivät ja juhlin niitä serkkujeni
(kuva) ja luokkakavereideni kanssa setäni Suhelin ravintolassa
Odotan kovasti joulua. Leivoimme jo Samuelin ja äidin kanssa
piparkakkuja, ja minusta on mukava koristella koti tunnelmalliseksi. Ihanaa on myös viettää aikaa mummolassa sukulaisten
kanssa. Odotan jo kesää ja Suomen matkaa. Haluan mennä
Lappiin. Minulla on retkireppu, jossa on kuksa ja ensiapuarvikkeet. Kokoan sinne tarpeellisia retkitarvikkeita ja
-vaatteita ja suunnittelen puutoslistaa.

Vaikka Maija oli henkisesti todella lujilla, kerjuulle
lähdettiin ja uusi talo rakennettiin. Lapset kasvoivat ja
menivät naimisiin. Kun Maija menetti miehensä ja poikansa
merelle, miniä totesi, että hän muuttaa mantereelle, ja että
Maija voisi asua tyttärensä luona.
Maijan kohtalo tuntuu aivan kohtuuttomalta ja koskettaa
todella syvältä. Niin paljon vaivannäköä, niin paljon suuria
menetyksiä. Aina oli vain jatkettava elämää ja aloitettava
alusta. Näitä samoja tuntoja varmaan Jeesuksen äitikin kävi
elämänsä aikana läpi ensimmäisen joulun ja pääsiäisen
välimaastossa. Saakoon myös meille, kansallemme, joka
pimeydessä vaeltaa, missä elämäntilanteessa sitten
olemmekin, loistaa todellinen Jeesuksen tuoma suuri
valkeus pian alkavana adventtina ja juutalaisten valon
juhlana Hanukkana. Kyllä joulu tulee vähemmälläkin
ulkoisella panostuksella.Tärkeintä on, että Jeesus saa
koskettaa elämän kipupisteissä, antaa meille levon
ja rauhan.

Ikuista valoa joulunaikaasi ja taivaallista
johdatusta alkavaan vuoteesi 2018!
- Kolmas luokka on aika vaikea. Meillä on käynyt kerran
viikossa Laila, joka on auttanut minua matematiikassa ja
arabiassa. Melkein joka päivä pitää tehdä isän kanssa paljon
läksyjä, niin ettei paljon ehdi leikkiä. Veljeni Samuel on
ekaluokalla, ja minua harmittaa kun hänellä on paljon
vähemmän läksyjä. Viime vuonna soitin viulua, mutta nyt olen
innostunut pianosta. Meistä on mukava kuunnella kun äiti
iltaisin lukee Patricia St.Johnin kirjoja. Minun suosikkejani
ovat Seikkailujen joki ja Lumen aarteet, suosittelen teillekin.
Kesän kohokohta olivat Lähetyksen kesäpäivät Raahessa ja
oli ilo pitää vieraana Raahen ystäviä, jotka olivat matkalla
täällä. Kaiken kaikkiaan vuoden aikana on käynyt paljon sekä
isompia Toiviomatkojen ryhmiä että pienempiä omatoimimatkalaisia, joiden kanssa kohtaaminen on aina antoisaa ja
rohkaisevaa. Iloa ovat tuoneet myös isompien ja pienempien
ystävien kirjeet, kortit ja sähköpostit. Olemme todella
kiitollisia teille lähettäjät ja ystävät rakkaudestanne,
rukouksistanne ja kaikenlaisesta tuestanne.
Danielin ja minun lempifilmi on Anni Blomqvistin
romaaneihin pohjautuva TV-sarja Myrskyluodon Maija,
jonka löysin Suomessa käydessämme. Olen ajatellut paljon
nöyrää ja urheaa Maijaa. Mietin mitä oli asua perheen kanssa
keskellä aavaa merta, siitä riippuvaisena ja sen armoilla.
Ihailen myös sitä elämänviisautta, joka välittyy hänen
vanhemmistaan. Puhuttelevaa on, miten nöyrästi Maija otti
vastaan puutteellisen elämän, vastoinkäymiset ja menetykset.
Maija osasi myös iloita elämän pienistä asioista.
Jouluvalmistelujen jälkeen heidän suurella vaivalla ja velalla
rakentamansa talo paloi, ja he joutuivat viettämään joulua
ensimmäisen joulun tapaan eläinsuojassa. Kuitenkin he
kiittivät Jumalaa, että Hän oli varjellut heidän henkensä.
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9-haarainen Hanukka-kynttelikkö ja jouluseimi

Joululahjavinkki: Ebenezer- kodista kertova kirja
Tähän asti on Herra auttanut. Kirjassa kerrotaan
kodin vaiheista ja toiminnasta sekä sen eri puolilta
maailmaa Israeliin muuttaneiden asukkaiden
elämäntarinoita.
Kirjaa voi tilata 20 € hintaan Kylväjän toimistolta,
puh. 09-253 254 00, s-posti kylvaja@kylvaja tai netistä
http://palamaailmalta.fi/tuotteet/kirjat/ebenezer-koti

Sieltä voi tilata myös CD-levyä Ya Aalam Esmaoo
18 € hintaan.

