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Rakkaat lähettäjät!
Onko tämä aprillipila vai mitä?? Huhtikuun 1. päivänä
heräsimme ukkosen vauhdittamaan kaatosateeseen ja
vettä on tullut runsain määrin jo useita päiviä.
Huhtikuussa kylmät sadejaksot ovat todella harvinaisia.
Genesaretin pinta on noussut alkuvuodesta jo kolmisen
metriä ja Hermonin lumien sulaessa joet täyttävät sitä
lisää. Saakoon tällaiset siunauksen sateet ropista tämän
maan ylle myös hengellisesti.
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Maaliskuun lopussa arabipastoreiden synodi järjesti
jäsenilleen ja heidän vaimoilleen yhteyden viikonlopun.
Koen sen vastauksena vuosien rukouksiin. Jumala oli
valmistanut pastoreita ja heidän vaimojaan niin, että
saimme käydä avoimen rehellisiä keskusteluja
tämänhetkisestä tilanteesta. Pidän kokoontumisen antia
suurena voittona ja mahdollisuutena paremmalle
luottamukselle ja yhteistyölle. Uskon, että vain
yhteistyöllä voimme kantaa tämän maan arabiväestön
keskuudessa hyvää ja pysyvää hedelmää.

Naisten Ilosanomapiiri

5.4.

meille tarjoutui mahdollisuus yhteyden
rakentamiseen Haifan seurakuntien naisten kesken.
Mailis Janatuinen tuli Israelin matkallaan opettamaan
meille Ilosanomapiiriä. Etukäteen minua jännitti
kovasti, kuinka tämä onnistuu. Jumala armossaan antoi
meille todella ihanan yhteyden ilmapiirin ja
parikymmentä naista oli sydämestään juonessa mukana.

Kukkaloistoa Galileassa

Yhteistyötä arabiseurakuntien kanssa
Pitkän kuivan kauden jälkeen on evankelisten arabiseurakuntien kesken merkkejä halusta yhteistyöhön.
Siitähän meidät tunnetaan Jeesuksen opetuslapsiksi, että
meillä on keskinäinen rakkaus ja yhteys. Koemme
Eliaksen kanssa todella tehtäväksemme rakentaa yhteyttä
ja rauhaa. Eliaksella on sovittelijan armoitus ja hyvä
pelisilmä oivaltaa, mistä kenkä puristaa. Minulla taas
erilaisuus ja ulkomaalaisuus antavat sopivaa etäisyyttä,
enkä ole niin kahlittu perinteeeseen. Koemme, että
Jumala on avaamassa laajemman mahdollisuuden
vaikuttaa, ja tarvitsemme rukouksianne, jotta saisimme
siihen viisautta ja taidollisuutta.

Palaute oli todella rohkaiseva ja mikä parasta, meillä on
tarkoitus pitää toukokuussa vielä toinen seurakuntien
välinen naisten piiri, jossa suunnittelemme tulevan
vuoden toimintaa. Rukoillaan, että mikään ei saa estää
tätä orastavaa yhteyttä.

Raamattukerhon kuulumisia
Tulevaisuuden suhteen rukouksemme on saada kolmas
ryhmä raamattukerhoon, minkä vuoksi tarvitsemme siis
uusia vastuunkantajia tiimiimme. Samoin rukoilemme
viisautta naistyön tiimin kokoamiseen.
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Kesäsuunnitelmia
Kesän suuntaviivat hahmottuvat pikkuhiljaa. JHs,
lennän Samuelin kanssa Suomeen 9.7. Elias tulee
Danielin kanssa 2 vk myöhemmin. Paluulentomme on
26.8., ja sitä ennen vietämme kolmisen viikkoa töiden
merkeissä pääosin eripituisilla maahanmuuttajien
leireillä Oulun ja Tampereen seuduilla. Tarvitsemme
vahvan rukoustuen näihin vierailuihin ja vierailuja
koordinoivalle Marjaana Kotilaiselle viisautta saada
palaset paikoilleen ja terveyttä. Seuraavassa kirjeessä
kerron vierailujen aikatauluista tarkemmin.
Pääsiäistä ajatellen mielessä on ne Eliaksen äidin
luona hohtavat seinät ja siellä meneillään oleva
suursiivous. Kaikenlaista tavaraa on vuosien mittaan
kertynyt niin, että yhtä huonetta ei turhien tavaroiden
paljoudesta ole voinut vuosiin käyttää. Jos sydän ja
aikamme on niin täynnä kaikenlaista turhaa, ei sinne jää
tilaa tärkeille asioille ja ihmisille. Siispä ryhdytään
tekemään pääsiäissiivousta eri elämän alueilla.

Olemme Raamatun tutkistelussa lukeneet viime viikkoina
Nehemian kirjaa. Hän on suosikkini Raamatun
henkilöistä. Hän on mahtava esimerkki Jumalalle
uskollisesta ihmisestä, jolla on näky, oikea asenne,
rohkeus ja taidollisuus näyn käytännön toteutukseen
Jumalan ajalla ja avulla sekä kyky rohkaista kansaa
ryhtymään työhön yhteisvoimin ja saattamaan sen
loppuun. Hän suhtautui myös esimerkillisesti vihollisiin,
joita vääjäämättä joudumme kohtaamaan, kun panemme
kätemme auraan ja lähdemme toteuttamaan Jumalan
antamaa näkyä. Nehemia valmistautui vastustukseen,
muttei antanut sen häiritä uskollisuuttaan saamansa
tehtävän toteuttamisessa. Raamattukerhossa opiskelemme
Nehemiaa pääsiäisen jälkeen. Suosittelen sinullekin
kirjaan tutustumista.

Uusi vapaaehtoisemme
Maaliskuun alkupuolella saimme kolmeksi kuukaudeksi
vapaaehtoiseksi Markku Kaanaan Porista. Hän on
palvellut remonttihommissa yhdessä paikallisen palkatun
ammattimiehen Tonyn kanssa. Eliaksen äidin asunto on
ollut jo kauan S.O.S. tilassa. Nyt suurimmat reiät seinistä
on tukittu ja seinät ovat saaneet uuden maalin. Pojille
mieluisin uudistus on koripallokori, joka asennuksen
jälkeen on ollut ahkerassa käytössä. Harras toiveemme
on, että remontoidut ja suursiivotut tilat Eliaksen äidin
luona voisivat olla kutsumassa
vuoden aikana
etääntynyttä nuorisoa takaisin Jumalan Sanan äärelle.
Rukoillaan johdatusta Markun työkuvioihin.

Kaiken keskellä saamme iloita pääsiäisen sanomasta.
Ilmestyessään
opetuslapsilleen
ylösnousemuksen
jälkeen Jeesus sanoi heille: ”Rauha teille”! Tämän
sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Ilo
valtasi opetuslapset, kun he näkivät Herran. Jeesus
sanoi uudelleen:”Rauha teille”! Joh.20:19
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