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Rakkaat lähettäjät ja ystävät!
Anna-Liisa Alkahe os. Piekkola s. 27.07.1925 pääsi
Herransa luo 16.5.2019. Monet teistä lähettäjistämme
tunsitte Anna-Liisan henkilökohtaisesti, ja monet ovat
lukeneet
hänen elämäntarinansa Ebenezer- kirjasta.
Pian sen voi lukea myös Kylväjä-blogista.
Olen tuntenut Anna-Liisan vuodesta 2003 kun sain
työkomennuksen Haifaan Beit Eliahu -seurakunnan
palvelukseen. Ensimmäiset muistot Anna-Liisasta ovat
vuosien takaa, jolloin menimme arkiaamuisin kirkolle
rukoilemaan. Hän oli totinen esirukoilija, jolla oli
sydämellä erityisesti Israelin ja Suomen kansan henkinen
ja hengellinen tila. Päivittäin hän kantoi Jumalan eteen
suurella rakkaudella myös omaisensa ja erityisesti
poikansa perheineen.
Anna-Liisa totesi, että hänen tärkein tehtävänsä on ollut
viimeisten parinkymmenen vuoden aikana Marian osa.
Kun vierailulle tullessa kysyin, mitä hänelle kuuluu, hän
vastasi usein lempivirtensä sanoin: ”Päivä vain ja hetki
kerrallansa”. Jos Anna-Liisaa ei tavannut huoneestaan
rukoilemasta, niin hän yleensä kuunteli Jukka Norvannon
Raamattu kannesta kanteen -ohjelmia tai hengellistä
musiikkia. Jumala riisui näinä vuosina häntä monella
tavoin. Kaikista elämän kärsimyksistään huolimatta tai
ehkä niiden hiomana Anna-Liisalla oli aivan hulvaton
huumori ja tilannetaju. Hänellä oli myös hyvä muisti ja
pitkän rikkaan elämän aikana oli kertynyt paljon
muistoja, joita hän kertoi mielellään vierailijoille.
Kun Erja Säde-Aweida tuli vuosituhannen vaihteessa
ensimmäistä kertaa Ebenezeriin, Anna-Liisa oli häntä
ovella vastaanottamassa ja siitä alkoi läheinen ystävyys.
Varsinkin voimien heiketessä oli Erjan tuki osaston
hoitohenkilökunnassa ja ystävänä korvaamattoman
tärkeä. Anna-Liisa oli aina kiinnostunut perheidemme
hyvinvoinnista, molempien kotimaidensa uutisista sekä
kuulumisista Jumalan elovainioilla. Hänelle oli tärkeää,
että Jumala ja Hänen sanansa tulisivat ihmisille
rakkaaksi, ja hän rukoili herkeämättä sen puolesta. Olen
syvästi kiitollinen hänelle ja muille esirukoilijoille
kaikista niistä askelista, joita perheenä olemme saaneet
ottaa Jumalan valtakunnan työssä.

Anna-Liisalla oli kauniit hautajaiset. Vierailimme
muutamaa päivää myöhemmin hänen suruviikkoa
istuvan vanhemman poikansa kodissa ja veimme
tuliaisiksi Ebenezer-kirjan. Muistelimme Anna-Liisan
elämänvaiheita ja katselimme kuvia. Aistimme jälkipolvessa ihan uutta avoimmuutta ja kunnioitusta AnnaLiisan historiaa ja uskoa kohtaan. Muistetaan hänen
poikiaan perheineen rukouksin!
Esimiehen vierailu
Kentän esimies Pentti Marttila oli käymässä Israelissa,
ja ehdimme viettää parin päivän retriitin ja vapun
Israelin tiimimme kanssa Nes Amimin kibbutsissa.
Tutkimme yhdessä Nehemian kirjaa ja opimme, miten
hän vastuullisesti rohkaisi Israelin kansaa nousemaan ja
rakentamaan Jerusalemin raunioituneita muureja.

Virkistävää oli retkeillä Akkossa ja Monfortin ristiretkeläisasutusten raunioilla. Retriitin päätyttyä Sanna ja Pentti
olivat mukana Ebenezerin ja meidän Rauhan Ruhtinas –
yhdistyksemme vuosikokouksessa.
Perheleirille osallistuminen
Huhtikuun puolivälissä saimme perheenä etuoikeuden
olla Valon Talo -yhdistyksen (Anis ja Nawal Barhum)
järjestämällä perheleirillä, joka oli rukouksin huolella
suunniteltu. Ohjelma oli tiivistä ja monipuolista. Siellä oli
koko perheen yhteistä ohjelmaa sekä omia tilaisuuksia
pariskunnille ja lapsille ikäryhmittäin. Koska leirin
tarkoitus oli myös yhteyden luominen eri kulttuurien
kesken, kaikki ohjelma oli osallistujien mukaan heprean,
arabian ja englannin kielillä. Suurella ihailulla katselin
leiritiimin hyvää yhteistyötä ja iloitsin, että he järjestivät
upean perheleirin jo viidettä kertaa.
Raamattukerhoa kolmas lukuvuosi
on päättymässä. Tämä kevät on ollut haasteellinen, kun
pienellä tiimillä olemme yrittäneet ohjata isoa eläväistä
ryhmää. Uskossa kuitenkin olemme laajentamassa työtä
ja etsimme sopivia tiloja ja ohjaajia kolmannelle urheiluryhmälle. Jotkut ovat innostuneet ryhmän tukemisesta ja
se onkin todella tarpeen. Pyydän rukoilemaan, että
saisimme käyttöömme juuri oikeat kohtuuhintaiset tilat ja
tiimiimme vastuuntuntoisia ja yhteistyökykyisiä ihmisiä.
Rukoillaan myös orastavan naistyön puolesta. Olemme
kutsuneet koolle suunnittelutiimin Haifan arabiankielisistä seurakunnista.
Seurakuntaamme tuli
toukokuun alussa uusi ihminen. Elias kertoi, että kouluaikaan ja senkin jälkeen hän oli tämän muslimin kanssa
hyvä ystävä. Sitten koitti syyskuun yhdestoista (New
Yorkin kaksoistornien terrori-iskujen vuosipäivä), minkä
johdosta heidän välilleen tuli riita tapahtuman oikeellisuudesta. Henkilö alkoi syyttää Eliasta ristiretkeläiseksi,
mikä on Lähi-idässä syvästi loukkaavaa. Jumala kuuli
rukoukset tämän ystävän puolesta, ja uskonasiat alkoivat
kiinnostaa häntä. Nyt hän on vieraillut usein Eliaksen
Suhail-veljen kahvilassa juttelemassa. Rukoillaan, että
syntynyt usko saisi syvetä hänen elämässään.
Äidin 95-vuotis-päivä Iisalmessa
Lankalauantaina juhlimme virkeän äitini 95-vuotissyntymäpäiviä perhepiirissä ja iloitsimme vuoden aikana
syntyneistä neljästä vauvasta.
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JHs, olen Samuelin kanssa tulossa Suomeen 9.7. ja
Elias Danielin kanssa kahta viikkoa myöhemmin.
Loman jälkeen ohjelmamme on seuraava:
 9-12.8. Kellonkartano leiri maahanmuuttajille
 15-16.8. leiri maahanmuuttajille
 17.8. Tampere Elopäivät
 18.8. Pori leiripäivä maahanmuuttajille
 19.8. Pori lähetystilaisuus j-p:n jälkeen
 24.8. Hämeenlinna leiripäivä maahanmuuttajille
 25.8. Raamattuopisto Syventymispäivät
 26.8. paluulento Israeliin

Toivottavasti tapaamme Suomessa ollessamme.
Hyvää kesää!
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