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Ebenezerin ystävät ja kummit!
”He ovat istutetut Herran huoneeseen, he viheriöitsevät
meidän Jumalamme kartanoissa. Vielä vanhuudessaan
he tekevät hedelmää, ovat mehevät ja vihannat.”
Ps 92:14-15 Näin kauniisti puhutaan vanhurskaista eli
niistä, jotka elämässään kunnioittavat Jumalaa ja
seuraavat hänen teitään. Usein Ebenezerissä ajattelen
tätä psalmia ja viime viikkoina sain siitä koskettavan
todistuksen.

Kuvassa Alina miehensä rinnalla

Antoanet 93v kukkaisretkellä Karmel-vuorella
Alinan tarina
Tapasin Ebenezeristä tutuksi tulleen Alinan lähikaupassa.
Kävi ilmi, että hän asuu aivan naapurissani. Hän kertoi,
että vuoden alussa häneltä oli löydetty kasvain. Alina oli
hädissään ja pyysi minua rukoilemaan puolestaan. Pari
päivää myöhemmin menin käymään hänen ja miehensä
kodissa, jossa juutalainen Alina alkoi kertoa tarinaaansa.
” Synnyin vuonna 1936 Pietarissa leeviläisten pappissukuun. Äitini isä oli Valkovenäjällä syntynyt rabbi
Tzadok Ha-Levi Ish Horowitz (1869-1942). Hänen
veljensä muutti Amerikkaan ja lähetti sieltä isoisälleni
rahaa, jotta hän pääsi vuonna 1932 muuttamaan
Palestiinaan. Ukkini kirjoitti tunnetun rabbinistisen
kirjan: Kol tzoholo ja hänet haudattiin Jerusalemiin
Öljymäen rinteelle. Vuonna 1991 minulla oli kaikki
dokumentit valmiina Amerikkaan muuttoa varten, mutta
Jerusalemissa olevan isoisäni haudan takia halusin tulla
Israeliin.

Pietarin Suomen konsulaatista minulle, puolisolleni ja
pojallemme myönnettiin kauttakulkuviisumi Suomen
kautta.Tammikuun puolivälissä 1992 suomalaiset bussit
tulivat hakemaan meitä yöllä Pietarista. Kun pääsimme
Suomen puolelle, vastaanottajamme tarjosivat meille
Pietarin puutteessa eläneille ikimuistoisen aamiaisen.
Sitten suomalaiset veivät meidät koteihinsa ja vietimme
muutamia päiviä heidän luonaan ennen lentoamme
Israeliin. Isäntämme oli maanviljelijä, joka esitteli meille
maatilaansa, ja saimme tutustua myös Helsinkiin.
Päästyämme Israeliin suuntasimme kohti Haifaa, jossa
serkkuni oli asunut jo parikymmentä vuotta. Asetuimme
Sprinzakin asuinalueelle meren läheisyyteen. Bussipysäkillä tutustuin Larissaan, jonka kanssa kuljimme
yhteisiä työmatkoja. Hän oli töissä Ebenezerissä. Siellä
asui saksanjuutalainen Heinz, jonka vaimo Gabriela
pääsi kirkkauteen vuonna 2002, mutta Heinz oli
murheen murtama. Minä puolestani etsin englannin
opettajaa, jotta voisin puhua paremmin sukulaisten
kanssa vieraillessamme Amerikassa. Larissa ehdotti,
että alkaisin käydä Heinzin luona.”
Lähes kymmenen vuoden ajan Alina kävi Heinzin luona
keskiviikkoisin. Puoli tuntia he lukivat Vanhaa
testamenttia englanniksi ja puoli tuntia keskustelivat.
Heinzin kuoleman jälkeen Alina sai opettajakseen
amerikanjuutalaisen Fernin, jonka kanssa he ovat
opiskelleet Uutta testamenttia lähes kymmenen vuotta.

Viidentoista vuoden ajan Jumalan Sana on tehnyt
työtään Alinan sydämessä. Ebenezrin vanhukset ovat
saaneet olla tiennäyttäjinä Kristuksen luokse. Kertasin
sairautensa vuoksi pelokkaalle Alinalle, että mitä
tahansa tapahtuukin, hän on hyvissä käsissä.
Rukoilimme yhdessä, että Jeesus saisi asua hänen
sydämessä ja antaa yli ymmärryksen käyvän rauhan.

Kiitos vierailuista ja lahjoista
”Lähetä leipäsi vetten yli, sillä ajan pitkää sina saat sen
jälleen.” Saarnaaja 11:1
Ebenezerissäkin olemme taloudellisen tuen lisäksi
saaneet monia pussillisia villasukkiin kudottua rakkautta.
Viimeisin matkalaukku tuli Lemin kummeilta, jotka olivat
kutoneet aivan upeita hartiahuiveja ja kaulaliinoja
vanhuksille. Lavrenchukin perhe kävi Antti Mäkisalon
kanssa ilahduttamassa meitä lauluilla ja Kylväjän
hallintopäällikkö Leena Luhtala toi laukullisen suomenkielisiä Ebenezer-kirjoja suomalaisia vierailijoita varten.
(Kirjaa on vielä saatavissa Kylväjän toimistosta 20 euron
hintaan). Porvoosta saimme villaa huovutusta varten ja
vähän aiemmin Iisalmen käsityöpiiri lähetti meille
monenlaisia pusseja. Rakkaus on kekseliäs ja monet
tulevat siunatuiksi. Iloista antajaa Jumala rakastaa.
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Jumala on vastannut rukouksiimme, joten työntekijätilanne on helpottanut. Jotta henkilökunta saisi pidettyä
ansaitut kesälomansa, tarvitaan riittävästi käsiä ja
viisautta järjestelyihin. Rukoillaan myös Israelin
turvallisuustilanteen puolesta. Näinä aikoina monet
ovat Alinan lailla avoimia evankeliumille, mutta
vihollinen tekee kaikkensa estääkseen Jumalan valtakunnan työn etenemisen ja siksi tarvitaan muurinvartijoita. Pekka Simojoen laulu "Valtakunnassa kaikki hyvin"
on ajankohtainen:”Onko täällä vielä niitä, joille valheet
eivät riitä? Kuka yössa rohkeasti soihduillansa valaisee?
Onko vielä pasuunoita, valtakunnan vartijoita, jotka
aamunkoittoon asti muurin päällä taistelee!"
Ensimmäinen työkauteni Kylväjän palveluksessa on
loppusuoralla. Lähes kaikki työvälineet, kuten
tietokone, kamera ja puhelin, ovat irtisanomassa
yhteistyösopimuksen kanssani, joten on tullut aika
vetää henkeä. Olemme Samuelin (7v) kanssa tulossa
Suomeen kesäkuun puolivälissä ja osallistumme
Lähetyksen kesäpäiville 15-17.6. Suomen
Raamattuopistolla Kauniaisissa. Tapaammeko siellä?
Päivien ohjelma os. https://www.kylvaja.fi/lahetyksenkesapaivat/ohjelma Elias ja Daniel (8v) tulevat
lukuvuoden päätyttyä heinäkuun alussa. Loppukesästä
vierailemme lähettävissä seurakunnissa.
Pääsiäinen siivouksineen ja juhla-aterioineen on jo
ovella. Juutalaisten pääsiäisateriaa seder vietetään
tänä vuonna lännen kristittyjen pitkäperjantaina.

Siunattua Jeesuksen ylösnousemusjuhlaa!
Pirkko Said

Ebenezer -kodin puolesta

Suomalaisia vierailijoita Ebenezerissä.
Sekä Ebenezerin asukkaissa että työntekijöissä on ollut
vaihtuvuutta. Natalia Aronova ja Bep Philps saivat
kutsun kirkkauteen. Anna Tormachov on teho-osastolla,
sillä hänen elimistönsä ei kestänyt hänelle tehtyä
leikkausta. Miassar Ghattasin voimat hiipuvat vähitellen.
Joitakin uusia asukkaita on hakuprosessissa ja Nataly tuli
asukkaaksi alkuvuodesta.
Puutarhahauta Jerusalem
Ebenezeriä voi tukea Kylväjän tilin kauttaa FI57 4405 0010 0212 96.
Viitenumeron saa laskurista http://www.kylvaja.fi/lahjoita/, Kylväjän
toimistosta tai kummisihteeriltä.
Osoitteenmuutokset p. 09-25326400/osoitteenmuutokset@kylvaja.fi

"Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista"

