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Rakkaat tukijat, ystävät ja sukulaiset!
Jaan teille syksyisiä päiväkirjamerkintöjäni.

18.9. ”Herra tää on kova maa, kyntäjän kyntää, Herra
tää on kova maa kylväjän kylvää. Käteni uupuu, voimani
katoaa. Sadetta kaipaan, virvoittavaa.”( Anna-Mari
Kaskinen) Olen tänään taas ahkeroinut kasvimaalla.
Palstani ei ole kovin suuri, mutta monena päivänä on
jo paita hiestä kastunut, vaikka en ole päässyt vielä edes
kylvämään. Ensin piti vähän siirtää palstan paikkaa ja
vallata uutta maata rikkaruohoilta. Sitten olen kaivanut
käytäviin vaot, joista vesi pääsee valumaan, ja saanut
siitä lisää maata kasveille. Lautoja olen haalinut, jotta
saisin vähän porrastettua rinnemaata. Nyt yritän metri
metriltä kaivaa pois juolavehnää juurineen. On kyllä
sitkeä ja yritteliäs rikkaruoho. Sitä ei kuivassa maassa
huomaa, mutta kun maata alkaa muokata, niin löytyy
loputtomasti sitkeää juuristoa. Pienikin välinpitämättömyys taistelussa sitä vastaan kostautuu niin, että se ottaa
yliotteen istutetuista taimista ja kylvetyistä siemenistä.
Maata muokatessa Sanan opetukset kovan maan
muokkauksesta ja taistelusta synnin rikkaruohoja vastaan
elävöityvät:”...Ette vielä ole verille asti tehneet
vastarintaa taistellessanne syntiä vastaan.” Hepr 12:4
26.9. Raamattukerhon kuulumisia. Syyskuun alussa

aloitimme raamattukerhon kokoontumiset. Heti alussa
huomasimme, että tarvitsemme lisää vastuunkantajia.
Samaan aikaan Alin, erään kerholaisen äiti, kysyi
Angelalta voisiko hän olla avuksi kerhossa. Alin on
osoittautunut todella innostuneeksi ja lahjakkaaksi, ja
hänellä on näky lapsityöstä. Aikanaan Angel on pitänyt
hänelle pyhäkoulua, joten uusi sukupolvi vastuunkantajia
on kasvamasssa. Torstaisin kokoonnumme rukoilemaan
ja suunnittelemaan. Sunnuntaisin pidämme kerhoa.

Rima askartelemasssa lasten kanssa.
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Jumala siunasi tiimiämme sveitsiläisten Kurt ja
Shoshana Schäffin pitämällä seminaarilla nimeltä
Havaintovälineet evankelioinnissa. Kurt antoi meille
mahtavan tietopaketin evankeliumin kertomisesta
havainnollisesti ja mieliinpainuvasti. Seminaarissa oli
myös Saara, joka on parikymmentä vuotta vetänyt
hepreankielistä raamattukerhoa Haifassa 70-80 lapselle
viikottain. Iloitsin Saaran halusta olla tukemassa
kerhoamme mm. antamalla ylimääräistä askartelumateriaaliaan ja kerhopaitoja. Yhteydessä ja
yhteistyössä on voima.

Saara, Kurt, Shoshana ja Fadi taustalla
30.9. Suuri sovintopäivä (kts. juhla-ajat 3.Moos.23)
Uudelta vuodelta on helle hellittänyt. Nyt puhaltavat
jo syksyiset tuulet, ja odotamme ensimmäisiä sateita.
Parvekkeeltamme näkyy tielle, joka suurena sovintopäivänä autioituu moottoriajoneuvoista. Meidänkin
pojat ovat tänä vuonna ensimmäistä kertaa liittyneet
niiden tuhansien lasten joukkoon, jotka pyöräilevät
tyhjillä kaduilla. Kaupungeissa, kuten Haifassa, kaikki
on kiinni ja tehtaat pysähdyksissä. Vain hoitolaitokset
toimivat. Myös arabiväestö kunnioittaa tätä hiljaisuutta.
Hektisen elämän ja paineiden keskellä ihmiset
kaipaavat lepoa ilman mitään velvoitteita, niin että
monet toivovat vuoteen useampiakin sovintopäiviä.
Ihmetellessämme parvekkeeltamme autiota valtatietä
Elias totesi, että vaikka monille maallistuneille
juutalaisille yhteys Jumalaan ei olisikaan kovin tärkeä,
ovat juutalaisuuteen liittyvät juhlat ja traditiot
merkittävä osa heidän identiteettiään ja niistä halutaan
pitää kiinni. He tajuavat, että jos pieni kansa menettää
identiteettinsä, se on tuhoon tuomittu.

Jäin miettimään suomalaisia. Aikanaan kansa taisteli
kodin, uskonnon ja isänmaan puolesta, mutta mille
Suomen kansa tänään rakentaa identiteettinsä. Yhä
useampi ja jopa valtiollinen lainsäädäntö on luopumassa
niistä arvoista ja perinteistä, joiden varaan sen menestys
ja identiteetti on rakentunut. Pelottaa ajatella mihin se
johtaa.
10.10. Lehtimajajuhlintaa
”...Seitsemän päivää asukaa lehtimajoissa; kaikki
Israelissa syntynet asukoot lehtimajoissa, että teidän
jälkeläisenne tietäisivät, kuinka minä annoin
israelilaisten asua lehtimajoissa, kun vein heidät pois
Egyptin maasta. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.”
3.Moos 23:42-43
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Maahanmuuttajien käytössä levy on osoittautunut
hankalaksi, sillä vain harvalla on CD-soitin. Äänite on
nyt pientä korvausta (8.99$) vastaan mahdollista ladata
puhelimeen osoitteesta www.amazon.com > CDs and
vinyl. Äänitteen nimi on Ya Aalam Esmaoo.
Elias on alustavasti neuvotellut erään tuottajan kanssa
toisen levyn äänityksestä. Olemme kiitollisia, että
Galina, joka on opettanut äänenmuodostusta ja
valmentanut laulajat äänityksiä varten, on halukas
jatkamaan yhteistyötä. Rukousaiheina jättäisin teille
yhteistyön tuottajan kanssa, äänitysten etenemisen
aikataulussa, ovien avautuminsen konsertointiin ja
tarvittavien varojen saamisen uuden CD:n äänityksiin.
Miten aika rientääkään. Sain Kylväjästä postia:
”Paluu Suomeen edessä, työkausi päättymässä”. Tämä
tarkoittaa sitä, että vajaan 9 kk kuluttua neljän vuoden
työsopimukseni Kylväjän kanssa päättyy.
Palattuamme käydään keskustelut työnantajan kanssa
ja käymme lääkärintarkastuksissa, minkä jälkeen
tehdään päätös mahdollisesta uudesta työsopimuksesta.
Jos vain elonpäiviä ja terveyttä riittää, on tarkoituksemme jatkaa Jumalan armosta hyvin käynnistynyttä
työtämme täällä Haifassa. Kausiloma merkitsee sitä,
että olemme elokuun 2018 aikana erityisesti lähettävien
seurakuntien käytettävissä.

Lehtimajajuhlaterveisin,
Niinpä lasten kanssa ompelimme pari vahvempaa
lakanaa yhteen ja viritimme ne parvekkeelle lehtimajaksi.
Kuuliaisina pojat kantoivat vuoteensa sinne ja hyvin on
parvekkeella heitä nukuttanut. Minua puhuttelee, miten
jokaiseen raamatulliseen juhla-aikaan liittyy jotain
konkreettista tekemistä. On tärkeää, että jälkeläisille
opetetaan Jumalan suurista teoista sukupolvesta toiseen,
mutta hyvään pedagogiikkaan kuuluu lisäksi
elämyksellisyys. Kun pojat tulevat koulusta ja näkevät
kodin siivottuna ja valkoisen pöytäliinan pöydällä, he
tietävät, että nyt on juhla. Juhliin liittyvät laulut,
lehtimajan rakentaminen ja siellä vietetyt yöt painuvat
lasten mieliin samoin kuin se, että lehtimaja jouduttiin
purkamaan, kun syksyn ensimmäinen sade kasteli sen.
Musiikki-CD
Olemme saaneet CD:stä paljon rohkaisevaa palautetta.
Edelleen Elias saa lähes viikottain uusia toinen toistaan
koskettavampia lauluja. Rukoilemme, että mahdollisimman moni voisi saada siunauksen noiden laulujen kautta.
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Tyypillisiä lehtimajoja asuntojen parvekkeilla ja pihoilla.
Voitte tukea Pirkon työtä Kylväjän tilin kautta
FI57 4405 0010 0212 96
Viitenumeron saa laskurista:
http://www.kylvaja.fi/lahjoita/viitenumerolaskuri/,
Kylväjän toimistolta tai kummisihteeriltä
Osoitteenmuutokset:
Kylväjä 09-253 254 00 osoitteenmuutokset@kylvaja.fi
A-L Viita 050 340 1882 kummisihteeri.israel@kylvaja.fi

