Pirkko, Elias, Daniel ja Samuel Said
P.O.B. 525, 31004 Haifa, Israel
kännykkä: +972-54-7378696
sähköposti: Pirkko.said@gmail.com

Said.Pirkko.2017.3.

24.4.2017

1(2)

Päiväkirjamerkintöjä pääsiäisen aikaan!
Palmusunnuntain aattona
herään puoli kuudelta kuorimaan perunoita ja paloittelemaan kanan koipia. Sitten herätän Eliaksen kokkaamaan pyhäkoulun opettajille seminaaripäivän ruokaa,
pukeudun, syön ja valmistelen aamuhartauden. Juuri
ajoissa saamme pakattua ruoan uunista kasseihin ja
matkaan. Haen OM:ssä työskentelevän Riman
salaatteineen ja reksvisiittoineen kotoaan. Työparini
Angel odottaa meitä kirkolla kun saavumme sinne.
Lapsievankeliointi-yhdistyksen johtaja Fadi saapuu
Nasaretista ja kurssilaiset Haifasta ja Pohjois-Israelista.

Palmusunnuntaina
perinteiset kirkot ovat täynnä. Vuoden aikana syntyneet
lapset puetaan valkoisiin juhla-asuihin aasilla ratsastavalle Kuninkaalle pyhittämistä varten. Partiolaisten
juhlakulkueet täyttävät kadut ja rahvasta on liikkeellä.
Eliaksen perheessä palmusunnuntain jälkeen perheen
naiset kokoontuvat äidin luo suuritöisten pääsiäisleivosten pyörittelyyn. Edellisenä päivänä äiti on jo
valmistanut useampia kiloja taikinaa. Kun leivokset on
paistettu, äiti jakaa kullekin omat rasiat pääsiäiseksi.

Aamuhartaudessa jaan ajatuksia Ps.78:3-8. Kuinka
tärkeää onkaan hengellinen työ lasten ja nuorten parissa
sillä heissä on seurakunnan ja valtion tulevaisuus. Sen
näyn varassa edesmenneet amerikkalaiset lähetit, Linda
ja Waren Graham, perustivat pyhäkouluja, laativat
materiaalia, pitivät lastenleirejä heprean kielellä ja
kouluttivat nuorten sukupolvea vastuuseen. Sen perintönä
Israelissa on vahva ja laajeneva hengellinen lapsi- ja
nuorisotyö, johon merkittävän tukensa on antanut myös
Caspari-keskuksen pyhäkouluseminaarit. Saakoon myös
arabilapset ja nuoret meiltä samanlaisen hengellisen
perinnön.

Tänä vuonna minua puhuttelee jälleen pääsiäissiivous
ja ihmettelen, miten Jumala on viisaasti säätänyt sen
osaksi uskonnollista juhlien kiertoa. Pääsiäinen on juuri
talven kylmyyden ja kesän kuumuuden taitteessa. Sää
Israelissa on silloin ihanteellinen sekä turisteille että
perheiden retkeilyyn, mutta myös siivoukseen ja juhlan
viettoon. Talvella ei tarkene ja kesän kuumuudessa ei
jaksa siivota perusteellisesti. Onneksi meillä Danielin
kanssa tarjoutui hyviä hetkiä kaappien siivoukseen ja
monta kassillista tarpeetonta vaatetta ja tavaraa on saatu
panna kierrätykseen. Otimme poikien kanssa myös
ompelukoneen esiin ja lyhensimme rikki kuluneet
housut kesäshortseiksi.

Iloitsen päivän aikana siitä innosta, jolla seminaarilaiset
osallistuvat opetukseen raamatunlauseiden opettamisesta,
mielenkiintoisesta tarinan kerronnasta ja käsinukkeesityksistä. Eliaskin on tyytyväinen ruoan maistuessa
kurssilaisille. Väsyneenä, mutta onnellisena hyvin
toimineesta yhteistyöstä palaan kotiin ja ajattelen voivani
vaihtaa vapaalle. Pojillakin on kahden viikon pääsiäsloma koulusta. Avatessani kodin oven epätoivo iskee.
Työviikko on ollut kiireinen enkä ole ehtinyt paneutua
kodin hoitoon. Mistä aloittaisin tämän kaaoksen
purkamisen kun pääsiäinen on jo ovella?

Pitkäperjantaina
katsoimme ensin lasten kanssa heidän rakastamaansa
Jeesus-filmiä. Iltapäivällä sain ottaa Ebenezerissä
vastaan jälleen kaksi Toivio-matkojen turistiryhmää ja
kertoa heille Ebenezer-kodista ja työstämme arabiankielisten parissa. Koottuani tuolit ja siivottuani jäljet
kävin vaihtamassa vaatteet ja läksimme Eliaksen kanssa
ajamaan Pohjoiseen Karmielin kaupunkiin, jonne Elias
oli kutsuttu puhumaan venäjänkieliseen seurakuntaan.
Iloitsimme suuresta janoisten ihmisten joukosta ja myös
siitä kiitollisuudesta, jolla he ottivat sanan vastaan.
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Pääsiäisaamuna
Elias lähti valmistamaan äitinsä kanssa ateriaa, jolle
olimme kutsuneet perhekunnan ja joitakin ystäviämme.
Aamun vietimme lasten kanssa tavan-omaiseen tapaan
pyöräillen ja pelaten meren rannalla. Iltapäivällä
pukeuduimme koreasti ja kokoonnuimme pääsiäisen
juhla-aterialle. Elias piti erityisesti perheen nuorille
suunnatun lyhyen ja ytimekkään puheen Jeesuksen ristin
kantamisesta.
”Risti oli kuoleman väline. Kristus ei pyydä meitä
kuolemaan, sillä Hän teki sen puolestamme. Hän pyytää
meitä elämään kantaen ristiämme ja seuraamaan häntä –
mikä merkitsee sitä, että elämme joka päivä hänen
kauttaan ja kuuliaisina hänen moraalilleen,
opetukselleen, rakkaudelleen, rauhalleen ja tahdolleen.
Tämä kantamamme risti antaa meille pelastuksen ja
iankaikkisen elämän.”

Juutalaisvainojen muistopäivän aattona (23.4.)
kutsuin raamattukerhoon Ebenezerissä asuvan arabian
opettajani Naomi Ateekin kertomaan arabilapsille
omasta lapsuudestaan ja myös traumaattisista
kokemuksistaan. Hän kertoo lisäksi Ebenezer -kodista,
jossa monet vanhukset ovat kokeneet juutalaisvainot.
Naomi muistuttaa Jeesuksen kärsimyksistä ja anteeksiantamuksesta, jonka tähden mekin voimme antaa
anteeksi ja rakastaa toisiamme.

Elias jakoi jokaiselle perhekunnalle öljypuisen ristin
päivittäiseksi muistutukseksi Jeesuksen seuraamisesta.
Ateria oli herkullinen, ja tietenkin Eliaksen äiti oli
värjännyt keväisillä kukilla pääsiäismunia, joita myös
syötiin ja nautittiin yhdessäolon lomassa.

Tapaamisiin Raahessa
Kylväjän kesäpäivillä 16.-18.6.!
Pirkko, Elias, Daniel ja Samuel Said

Miniloma kibbutsilla
Miten ihanaa on ollut viettää pari päivää lomaa
kibbutsilla. Olen nauttinut vain istumisesta terassituolilla
ilman mitään velvotteita. Lapset ovat sydämensä halusta
saaneet pyöräillä ja pelata palloa vapaasti vihreillä
nurmikentillä. Erityisen jännittävää oli kosken lasku
Jordan joessa ja tietenkin kaikki ihanat eläimet kibbutsin
eläinnurkkauksessa. Pojat eivät olisi halunneet palata
kaupunkiin emmekä mekään.

Voitte tukea Pirkon työtä Kylväjän tilin kautta
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http://www.kylvaja.fi/lahjoita/viitenumerolaskuri/,
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