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Rakkaat lähettäjät ja ystävät!

Aterian jälkeen saimme sitten tutkia aihettamme
Hengen hedelmät ja niiden puuttuminen elämässämme.
Seurakuntalaiset antoivat leiristä paljon myönteistä
palautetta. Eniten naiset pitivät ryhmätyöstä, jossa he
joutuivat pureutumaan aiheeseen arjen tilanteissa. Moni
tuli hoidetuksi, koettiin iloa, syntyi yhteyksiä ja
vaihdettiin puhelinnumeroita. Itse aistin osallistujien
saaneen leiriltä rohkaisua kristittynä elämiseen.

Kiitos teille ihanista korteista, kirjeistä ja paketeista,
jotka ovat olleet tärkeä osa jouluamme. Loppiaisen
jälkeen kerään kortit pois ja siunaan niiden lähettäjiä.
Olen todella pahoillani, että syksyllä oli niin pitkä
hiljaisuus, että jotkut jo pelkäsivät pudonneensa
postituslistalta tai olivat huolissaan meistä. Ei syytä
huoleen. Syksy oli niin intensiivinen, että yksi kirje jäi
kirjoittamatta ja kun marraskuun alussa sain kirjeen
valmiiksi, se juuttui kuukaudeksi bittimaailmaan ja lähti
vasta joulun alla. Harmittaa myös, etten ole aina ehtinyt
vastaamaan kaikkiin viesteihinne.
Kerroin viime kirjeessä yhteydestämme Nasaretilaisen
Hyvä Paimen –seurakunnan kanssa. Marraskuun
alussa tavatessamme he toivoivat, että voisimme jatkaa
yhteydenpitoa ja järjestää vaikka yhteisen leirin. Itse
asiassa olimme jo varanneet paikat seurakuntaamme
varten kibbutsilta, mutta joutuneet siirtämään varausta
viikolla. Kysyimme, olisivatko nasaretilaiset halukkaita
tulemaan mukaan ja hehän olivat. Marraskuun
puolivälissä saimme sitten Jumalan armosta startata kohti
kibbutsia.
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Vuoden aikana saimme Ebenezerin kummeilta (mm.
Lemin seurakuntalaisilta) ja ystäviltä useita lähetyksiä
käsinkudottuja huiveja, sukkia, hattuja ja polven
lämmittimiä. Järjestimme lahjat jakelukärryyn, josta
jokainen vanhus sai valita kaksi tarvitsemaansa ja
mieleistään lämmikettä. Sukkia on saatu jakaa myös
seurakuntalaisillemme ja muille tarvitseville. Lahja
todella sekä lämmitti että ilahdutti vanhuksia, ja he
haluavat välittää sydämelliset kiitokset lahjoittajille.

Matkalla automme natisi siihen malliin, että pelkäsin sen
leviävän tielle tavaroiden paljoudesta. Siihen oli pakattu
viikonloppua varten kaikki ruoista ja mikrofoneista
alkaen. Aamulla Kaisa Hirvikankaan kanssa tekemämme
Thai-kana riisin kanssa maistui noin 30 leiriläiselle.

Ennen joulua pidimme myös raamattukerholaisten
kanssa juhlahetken
Ebenezerin
vanhuksille.
Harjoitellessamme joulukuvaelmaa ja joululauluja
mietin, miten tuo energiamäärä saadaan sopimaan
vanhainkodin tiloihin. Jumalan armosta meillä oli
todella siunattu lasten ja vanhusten kohtaaminen.
Halusimme käynnillämme myös rohkaista vanhuksia
rukoilemaan uuden sukupolven lasten ja heidän
vanhempansa puolesta.

5.12. vietimme Ebenezerissä suomalaisten kesken
yhdistetyn adventti-, itsenäisyys- ja joulujuhlan.
Kokoonnuimme Anna-Liisa Alkahen huoneeseen. Jumala
lähetti myös hänen poikansa Benin vierailulle samaan
aikaan, ja iloksemme hän malttoi olla juhlassa mukana
alusta loppuun. Ehkä munkit, piparit ja karjalanpiirakat
houkuttelivat, mutta Beni nautti kyllä silminnähden
hengellisistä lauluista ja seurasi hepreankielisestä
Raamatusta, kun Anja luki jouluevankeliumin. Pyydän
rukoilemaan, että Beni ja veljensä Joni löytäisivät tien
Jeesuksen luo.

Koko syksyn oli mielessäni, että olisi mukava käydä
jouluna Suomessa. Kaikkien pohdintojen jälkeen varasin
Finnairilta lipun vuoden viimeiseksi viikoksi. Oli mukava
viettää viikko äiti-Eevan kanssa kylkeä käännellen ja
puuroa ja kahvia keitellen. Hienoa oli tavata Eevan ja
Paavon jälkeläisiä ja nähdä uusia tuhisevia tulokkaita,
joita vuoden aikana on syntynyt kolme, ja neljättä
odotellaan. Suruakin on ollut, kun ikäiseni perusterve
ystäväni Minna Nummela-Jalava menehtyi joulun aikana
influenssan jälkeiseen verenmyrkytykseen. Hänen
poikansa Tim ja puoliso Simo tarvitsevat esirukousta.
Vuoden vaihduttua lepäilimme perheen kesken
muutamia päiviä meille rakkaaksi tulleella kibbutsilla.
Kävimme myös Hermonilla leikkimässä lumisotaa. Olen
kiitollinen, että kiireisen syksyn jälkeen olen saanut
riittävästi palautua ja tuntuu hyvältä suunnitella taas
askarteluja ja tapahtumia. Kiitos kuuluu myös Kaisalle,
jonka apu ja levollinen läsnäolo oli tärkeää syksyn
aikana. Valitettavasti hänen jalkansa ei parantunut, vaan
hän joutui tammikuun alussa leikkaukseen ja kävelee
jälleen kainalosauvoilla.
Suuri ilonaihe ja vastaus pitkäaikaisiin rukouksiin on
orastava naistyö. Saimme olla mukana Nasaretissa
naisten joulujuhlassa ja valmistelemme nyt naisten
kokoontumista seurakunnassamme Haifassa.
Pyydän rukoilemaan Kaisan ja naistyömme puolesta.
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27.12. Elias oli kutsuttu Israelin presidentin
vastaanotolle yhdessä toisten Israelin kristillisen
hengellisten
johtajien
kanssa.
Tapahtumassa
presidentti Rivlin siunasi kristilliset johtajat uuteen
vuoteen ja sisäministeri Arie Deri käytti puheenvuoron.
Vuodenvaihteen jälkeen Elias sai yllättäen kutsun
isännöidä Seurakuntien yhteisen rukousviikon viimeistä
iltaa. Hän puhui siitä, miten löytää rauha niin itsensä,
Jumalan kuin lähimmäisen kanssa. Se on mahdollista
nöyryydessä, josta avautuu tie yhteyteen ”Jos me
valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa,
niin meilllä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen
Kristuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.”
1Joh1:7
Myös Jeesus rukoili jäähyväispuheessaan
opetuslapsilleen, että ”...he kaikki olisivat yhtä...että
maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt.” Joh
17:21 Näissä mietteissä saamme astua uuteen vuoteen.
Rukoillaan, että nöyryyden, rauhan ja yhteyden kautta
voisimme
Kylväjän teemavuoden mukaan kantaa
runsasta hedelmää iankaikkiseen elämään.
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