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Perjantaina 30. marraskuuta 2018

Ebenezer-kodin kuulumisia Joulu tuo valon

E

benezer on heprean kieltä
ja tarkoittaa ’avun kivi’
(1 Sam 7:12). Israelin
Haifan vanhan kaupungin
laidalla sijaitseva kivitalo on toiminut holokaustista selvinneiden vanhusten hoivakotina vuodesta 1976
alkaen.
Vanhainkotia ylläpitävät paikallinen yhdistys ja seurakunta, sekä
Suomen ja Norjan luterilaiset seurakunnat. Ebenezer-kodilta kuultua:
Kotimme asukkaiden ja työntekijöiden elämät ovat kietoutuneet
vahvasti toisiinsa. Monet asukkaat
ovat olleet täällä vuosia, ja varsinkin perheettömät kutsuvat Ebenezeriä kodikseen. Olemme toisillemme
paljon enemmän kuin vain hoitajat
ja hoidettavat. Aina kun joku asukas pääsee Taivaan kotiin, tuntuu
kuin perheenjäsen olisi lähtenyt.
Mitä pidempään elämme yhdessä,
sitä vaikeampaa on erota. Niin paljon on jaettu toisten kanssa, ja sitten
he ovat poissa. Hautajaiset ovat vain
pienin osa suruprosessia jälkeen jääville. Ebenezerissä pidetään muistotilaisuus, jossa asukkaat muistelevat
poisnukkuneita. Jeesukseen uskovina saamme lohdutusta jälleennäkemisen toivosta.
Kotimme asukas, suomalainen
lähetystyöntekijä Anna-Liisa Piekkola s.1925 pääsi Herransa luo
16.5.2019. Monet teistä lähettäjistämme tunsitte Anna-Liisan henkilökohtaisesti, ja monet ovat lukeneet hänen elämäntarinansa Ebenezer- kirjasta. Sen voi lukea myös
Kylväjä-blogista.
Anna-Liisa totesi, että hänen tärkein tehtävänsä on ollut viimeisten
parinkymmenen vuoden aikana Marian osa, olla Jeesuksen lähellä Jeesuksen jalkojen juuressa.
Työskentely vanhusten kanssa
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Ebenezer-koti, Haifassa on toiminut holokaustista selvinneiden vanhusten hoivakotina vuodesta 1976 alkaen. Kuva: Christien Livingstone

avaa selkeän ja todellisen näkökulman taivaan todellisuuteen ja kuoleman jälkeiseen elämään. Saan valtavasti rohkeutta, kun näen miten vanhukset ylistävät Luojaa, luottavat
Häneen ja kaipaavat Hänen luokseen. Jesajan sanoin (46:4): Teidän
vanhuutenne päiviin saakka minä
olen sama, vielä kun hiuksenne harmaantuvat, minä teitä kannan. Niin
minä olen tehnyt ja niin yhä teen,
minä nostan ja kannan ja pelastan.
Ebenezer-kodin rakennuksessa
olevan seurakunnan uutisia: Raamattukerhon kolmas lukuvuosi on
päättymässä. Rukoillaan myös orastavan naistyön puolesta. Olemme
kutsuneet koolle suunnittelutiimin
Haifan arabiankielisistä seurakunnista. Suurella ihailulla katselin leiritiimin hyvää yhteistyötä ja iloitsin,
että he järjestivät upean perheleirin
jo viidettä kertaa.
Seurakuntaamme tuli toukokuun
alussa uusi ihminen. Elias kertoi,
että koulu- aikaan ja senkin jälkeen

hän oli tämän muslimin kanssa hyvä
ystävä. Sitten koitti syyskuun yhdestoista, minkä johdosta heidän välilleen tuli riita New Yorkin terroriiskujen historiallisuudesta. 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 veljen kahvilassa juttelemassa. Rukoillaan, että syntynyt usko saisi syvetä
hänen elämässään.”
Ebenezer-kodin lähistöltä löytyy myös Haifan kristillinen kulttuurikeskus sekä Isifyan kylässä
Karmel-vuorelle kokoontuvan seurakunta. Joulun alla jouluvalot valaisevat Pyhän Maan tärkeitä kristittyjen kaupunkeja: Haifa, Nasareth,
Betlehem. Rauhan viestiä tarvitaan!

erinteinen jouluevankeliumi on mestarillista kerrontaa. Lyhyillä kuvauksilla evankelista Luukas
maalaa lukijan eteen suuren tapahtumasarjan. Tapahtumissa sekä maallinen että taivaallinen elämä ja historia
kohtaavat toisensa. Kyseessä lienee
maailmankirjallisuuden kauneinta
kerrontaa.
Ihminen tarvitsee hyvän ja oikeudenmukaisen hallitsijan ja kuninkaan.
Tästä kertovat Jeesus-lapsen tietäjiltä
saamat lahjat – valon tuojasta. Kulta
kertoo kuninkaan valtakunnasta ja
samalla ihmisen elämän arvosta. Viisaus on kultaakin kalliimpaa, ja kultakin koetellaan ahjossa. Kulta julistaa taivaan valtakunnan pyhyyttä ja
puhtautta.
Ihminen tarvitsee puolustajan ja
esirukoilijan. Tästä kertovat Jeesuslapsen saama lahja suitsuke, rukouksen symboli - Kristus elää rukoillakseen meidän puolestamme. Meidän
etuoikeutemme on puhua hänelle rukouksessa. Ellei rukouksen tie olisi
avoin, olisi yhteys Jumalan ja ihmisten välillä tukossa. Nyt Jumala lupaa
kuulla rukouksemme Poikansa Jeesuksen tähden - mikä etuoikeus!
Ihminen tarvitsee rinnalla kulkijan
ja lähimmäisen. Tästä kertoo Jeesus-

lapsen lahja: mirhavoide, jolla voidellaan ihmisyyden ja kärsimyksen
matkalle. Jeesuksen kuoltua hänet
voidellaan mirha-voiteella. Jeesuksen kuolema ei ole turha, vaan se on
sijaiskuolema. Kuningas itse kuolee
alaistensa puolesta – Hän valaisee askeleemme ja tiemme!
Meillä kaikilla on mahdollisuus
viettää tänä jouluna erilainen joulu:
Pyytää vaikka yksinäinen ihminen
vierailulle, tai kyyditä joululauluihin. Viedä joulun tuliaisia naapuriin,
ja osallistua joulukeräykseen. Yksinkertaiset hyvyyden asiat murtavat pimeyden valtaa.
Tänä jouluna Kuhmon seurakunnassa kokeillaan joulun valon jakamista kirkon pihamaalta. Aattoillan
hartaus klo 16 kutsuu kirkkoon tulijoita siten, että kirkkoon tulijalla saa
olla oma lyhty mukanaan (tai hautakynttilä). Siihen saa ottaa joulun valon suoraan tuliaisina kirkon pihalta.
Tämä kaikki julistaa sitä, että ”Taivahalla syttyi juuri, tähti kirkas, tähti
suuri - josta viisaat itämaan riemastuivat aikoinaan!” Vuoteen 2020 lähdemme toivoa täynnä! Hyvät uutiset ovat aina lopulta vahvempia kuin
huonot. Tämä on joulun evankeliumi!
Timo Suutari, kirkkoherra

Teksti on koottu Lähetysyhdistys
Kylväjän ja Ebenezer-kodin uutiskirjeistä.

Simo on uusi nuorisotyönohjaaja

L

okakuun loppupuolella
seurakunnassamme aloitti
työnsä uusi nuorisotyönohjaaja. Tässä hänestä pieni
henkilöhaastattelu.

1. Kuka olet, mistä tulet? (eli
missä kasvanut, mitä ammatteja harjoittanut)
Simo Pulkkinen, syntynyt Kuhmossa ja aina täällä asunut aikaisemmalta ammatiltani olen lähihoitaja
2. Sinulle tärkeät ihmiset?
Tärkeät ihmiset:
- oma perhe
- ystävät ja sukulaiset
- mutta mieluusti tutustun myös
uusiin ihmisiin

Simo Polvinen.

3. Mitä harrastat?
Tärkein harrastus on metsästys. Mutta harrastan vapaa-aikanani
myös kaikenlaisia kädentöitä eli rakentaminen ja korjaaminen.
4. Mikä on tärkeää nuorisotyössä?
Minulle se on nuorten kuunteleminen, eli mitä he haluavat, että Kuhmon seurakunnan nuorisotyö heille
tarjoaa. Ja koska meillä Kuhmossa
luonto on lähellä, haluan käyttää sitä
hyödykseni mahdollisimman hyvin
nuorisotyössä.
Toinen tärkeä asia nuorisotyössä
on että nuoret hyväksyvät sinut heidän nuoriso-ohjaajakseen. Nuoret
tarvitsevat henkilön johon he voivat
luottaa.

Kuhmon seurakun
ta
joulutervehdyksiin lahjoittaa tänä vuonna
varaamansa rahat
seurakunnan diak
on
sille kuhmolaisille iatyön kautta vähävaraijaettaviin lahjakor
tteihin

Toivotamme kaikill
e

Rauhallista Adve
ntin
ja Joulua sekä Siu aikaa
nausta
Uudelle Vuodelle
2020!

Tullessasi aattoiltana Kuhmon kirkkoon klo 16 hartauteen, ota mukaasi oma
lyhty tai hautakynttilä. Voit viedä lähtiessäsi kirkon pihalta joulun valon kotiisi.

Toisenlainen Lahja

on ekologinen ja eettinen lahja
Toisenlainen Lahja on aineeton
lahja, jolla ilahdutat läheistäsi ja samalla autat kaikkein köyhimpiä perheitä kehitysmaissa. Lahjavalikoimasta löytyy laajasti vaihtoehtoja
monesta hintatasosta. Avustuskohteisiin lahjoitetaan esimerkiksi vuohia, koulupukuja ja puuntaimia, joiden avulla köyhyyden kierre voidaan
katkaista.
Toisenlainen Lahja koskettaa sydämessä asti läheistä, jolta löytyy jo
kaikkea. Lahjoituksesta saat annettavaksi perinteisen postikortin tai
sähköisen kortin, joka muistuttaa
tärkeästä teosta heikoimmassa asemassa olevien perheiden hyväksi.

Toisenlaisen lahjan voi hankkia
Kirkon ulkomaanavun www-sivujen
kautta osoitteesta toisenlainenlahja.
fi. Sieltä löytyvät myös tilausohjeet. Kortteja ja maksupankkisiirtoja
on saatavana myös
Kuhmon seurakuntakeskuksen aulassa olevassa
korttitelineessä.

Kirkkoherranvirastossa
on myytävänä:
●

●

●

isotekstistä Päivän Tunnussana -kirjaa,
hintaan 7 €/kpl.
erihintaisia surunvalitteluadresseja,
hinnat alk. 7,60 €/kpl.
joulu- ja onnittelukortteja, hinnat:
1 €/kpl, 4 €/5 kpl ja 7 €/10 kpl.
Huom. tuotteita on rajoitettu määrä.

