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ESIPUHE 

Eräänä kesänä vierailin suomalaisessa perheessä Pirkanmaalla. Minut toivotettiin terve-
tulleeksi todella kauniiseen kotiin, joka oli rakennettu varta vasten ottamaan vastaan 
juutalaisia silloin, kun he sankoin joukoin lähtevät Neuvostoliitosta Israeliin. Heille 

ovat myös kaikki levon tarpeessa olevat kristityt tervetulleita. Se on eräs kauneimmista nä-
kemistäni kodeista. ”Kukaan tänne tulija ei varmastikaan halua koskaan lähteä täältä pois!” 
sanoin isäntäväelleni. Erityisesti minua kosketti se, että he eivät mitenkään selitelleet kotin-
sa kauneutta. He iloitsivat saadessaan omistaa sen ja käyttää sitä Jumalan tarkoituksiin, siinä 
kaikki. Olen tehnyt aivan samoin kirjani suhteen. Minulle on tapahtunut niin monenlaisia 
asioita viime vuosina. Kuten ystäväni Suomessa, minäkään en niitä selittele. Haluan vain 
yksinkertaisesti kertoa sinulle tarinani samalla rukoillen, että tämä kirja virittäisi uuden 
laulun sinunkin sydämeesi. 

Jakakoon Herra sinulle runsain mitoin rakkauttaan. 

  
 



OSA  I 

      
 

”MINUN RAKKAANI ON VALKOINEN JA PUNAINEN, 

KYMMENTÄ TUHATTA JALOMPI���

HÄN ON PELKKÄÄ SULOISUUTTA� SELLAINEN ON 

MINUN RAKKAANI, SELLAINEN ON YSTÄVÄNI,

TE JERUSALEMIN TYTTÄRET���” 

     

KORKEA VEISU 5:10,16  
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1. LUKU 

Varastetun koulun tapaus 

Oli kesä vuonna 1973. Vanhin poikani Joey oli syksyllä aloittamassa koulunkäyn-
tiään. Asuimme Yhdysvalloissa, pienessä uusenglantilaisessa kaupungissa, jonka 
koulujärjestelmä oli hyvin vanhanaikainen. Näytti, kuin siellä ei olisi lainkaan 

ymmärretty lasten tarpeita ja heidän luonnollista haluaan oppia. Itse asiassa minusta tuntui, 
etteivät paikallisen koulun rehtori ja opettajat edes pitäneet lapsista! Rakastin pienen poika-
ni elämänintoa, enkä kestänyt nähdä sen tuhoutuvan kuuden tunnin paikallaan istumisen 
ja liitutauluun tuijottamisen myötä. Keskustelin tästä eräänä aamuna teetä juodessani lähei-
sen ystävättäreni kanssa. Hän oli ihastuttava welshiläinen tyttö nimeltään Yvonne. Hänen 
vanhempi poikansa oli jo koulussa, mutta menestyi heikosti. Nuorempi poika oli Joeyn 
ikäinen. Hän sanoi suorasukaisesti: ”No, miksi emme perustaisi omaa koulua? Jos sinä pe-
rustat sen, niin minä tulen opettajaksi!” Näin sai alkunsa Luovan Oppimisen Keskus. 

Koulun alkamisen aikaan syksyllä olimme saaneet esikouluoikeudet. Meillä oli kaksi 
luokkahuonetta erään kirkon pohjakerroksessa, ranskanopettaja sekä musiikin- ja liikun-
nanopettaja, jotka molemmat olivat valmiita työskentelemään ilman palkkaa, sekä kaksi-
kymmentä leikkikouluikäistä lasta. Avasimme koulun Bristolissa, joka oli pienen kotipaik-
kamme lähellä sijaitseva suurkaupunki. Koulumaksuissa noudatimme ”liukuvaa asteikkoa”, 
jotta varattomuus ei olisi estänyt ketään koulustamme kiinnostunutta vanhempaa tuomasta 
sinne lastaan. 

Yvonne oli ollut opettajana Iso-Britanniassa ennen Yhdysvaltoihin tuloaan ja hänen 
opetustapansa oli vertaansa vailla. Koska lasten on tärkeä tietää tarkkaan, mitä heiltä odo-
tetaan, opetus oli hyvin järjestelmällistä. Järjestelmässä oli kuitenkin tilaa jokaisen lapsen 
kasvaa omaan tahtiinsa, juuri hänelle suunnitellun opetusohjelman puitteissa. Jotta lapsi 
kokisi menestyvänsä, hänelle annettiin paljon kiitosta, vaikka hän ei ehkä aina kyennytkään 
pitämään kynää yhtä tukevasti kädessään kuin harjaantuneempi luokkatoverinsa. Kaiken 
kaikkiaan koulusta tuli suurmenestys. Lapset oppivat nopeasti, he olivat tyytyväisiä, ja en-
nen kuin huomasimmekaan, ensimmäinen lukuvuotemme oli ohi! 

Seuraavana syksynä lastentarhamme oppilaat siirtyivät ensimmäiselle luokalle, ja me 
otimme vastaan uuden tarhaluokan. Pian saimme tietää, että meidät luokiteltaisiin tavalli-
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seksi peruskouluksi esikoulun sijaan. Nyt jouduimme etsimään uusia tiloja, jotka täyttäisi-
vät kaikki tavalliselle yksityiskoululle asetetut sekä terveydelliset että paloturvallisuuteen ja 
rakennuksen kuntoon liittyvät vaatimukset. 

”Toivon sinun löytävän jotain tosi upeaa”, kiusoitteli Yvonne. Hän oli miehensä ja las-
tensa kanssa pakkaamassa kesää varten vieraillakseen sukulaistensa luona Iso-Britanniassa. 
Ja niin he lähtivät, ja minä jäin Bristoliin etsimään uutta sijoituspaikkaa Luovan Oppimisen 
Keskukselle.

On vaikea kuvailla tarkkaan mitä tunsin, mutta kuitenkin minulla oli sellainen olo, 
että saisin jostakin apua ja että rakennus löytyisi juuri silloin, kun sitä tarvittaisiin! En 
tiedä voisiko sitä sanoa uskoksi, mutta jotenkin tulin tietoiseksi Jumalan huolenpidosta ja 
avusta juuri tässä ongelmassa. Olin kasvanut juutalaisperheessä ja rakastanut perhekeskei-
siä, juutalaisia perinnäistapoja, jotka ovat oleellinen osa juutalaista elämää. Mutta perhees-
täni huolimatta häpesin juutalaista syntyperääni. Kävin kansakoulua 40-luvun lopulla ja 
50-luvun alussa. Usein koulumatkoillani jouduin piestäväksi. Toiset lapset kutsuivat itseään 
”kristityiksi” ja syyttivät minua Jeesuksen kuolemasta, koska olin juutalainen. Kävelin ko-
tiin peläten, että joutuisin kuulemaan pilkkahuutoja: ”Sinä saastainen juutalainen! Kirottu 
Kristuksen tappaja!” Olin ujo, en mitenkään suosittu, ja sen tähden vihasin kaikkea, mikä 
korosti erilaisuuttani. Niinpä pakenin juutalaista identiteettiäni. Vielä aikuisenakaan en 
kertonut kaikille lähimmille ystävillenikään juutalaisesta taustastani. Väitin itsepäisesti, että 
juutalaisuus on valinta ja uskonto, ja ettei ollut mahdollista syntyä juutalaiseksi. Tunsin vas-
tenmielisyyttä myös sitä kohtaan, mitä pidin kristinuskona. Yhdistin kristinuskon Hitlerin 
kaltaisiin ihmisiin ja puolalaisiin pappeihin, jotka - vielä meidänkin aikanamme - ryntäsivät 
pääsiäisenä ja jouluna vihaisten kansanjoukkojen mukana gettoihin tappamaan juutalaisia 
perheitä ”kostoksi” Jeesuksen kuolemasta. Näin myös paljon tekopyhyyttä ympärilläni asu-
vien kristittyjen elämässä. Näin monien heistä menevän omavanhurskaasti sunnuntaisin 
kirkkoon parhaimpiinsa pukeutuneina, laulavan kovaäänisesti, ja sitten perästäpäin kriti-
soivan ja tuomitsevan kaikkia muita, ennen kuin olivat edes ehtineet lähteä kirkosta ulos! 

Minun käsitykselläni Jumalasta ei ollut mitään tekemistä minkään uskonnon kanssa. 
Yksinkertaisesti vain tiesin Hänen rakastavan meitä. Tajusin Jumalan todellisuuden katsel-
lessani taivaan tähtien tuiketta tai muuttuneen maailman kauneutta ensimmäisen kimmel-
tävän lumipyryn jälkeen, tai ajatellessani kaikkea sitä eriväristä, -makuista ja -rakenteista 
ruokaa, jonka Jumala on luonut meitä ilahduttamaan. Niistä jo ymmärsin, että on olemassa 
todellinen Jumala.

Ja tuona kesänä 1974 minulla siis oli erityisen syvä tunne Hänen rakkaudestaan, kun 
odotin Hänen löytävän kodin koulullemme! 

Kesäpäivät kiisivät ohi ja syyslukukauden alku lähestyi. Oppilaittemme vanhemmat 
soittelivat odottavina, ja minä vastailin, ettei meillä vielä ollut rakennusta, mutta uskoin 

sen löytyvän ajoissa! Olin jo etsinyt kaikkialta, mutta ainuttakaan rakennusta ei ollut meille 
tarjolla. Jotkut olivat liian kalliita, toiset taas eivät täyttäneet asetettuja vaatimuksia. Vain 
kaksi viikkoa ennen koulun alkua eräs ystäväni soitti. 

”Eileen, ajattelin vain kertoa sinulle, että takapihallamme, eräällä tyhjällä tontilla, on 
hylätty koulu. Luulen, että puisto-osasto omistaa sen. Rakennus on melko uusi ja se on 
ollut tyhjillään joitakin vuosia. Tiesin välittömästi, että tämä olisi se rakennus, jonka sai-
simme koulumme käyttöön! Seuraavana päivänä puisto-osaston johtaja vei minut katsele-
maan aluetta. Kuljimme vyötärön korkuisten rikkaruohojen läpi, ennen kuin pääsimme itse 
rakennuksen luo. Se oli matalarakenteinen ja sijaitsi eekkerin kokoisella hoitamattomalla 
maakaistalla. Menimme sisälle. Ikkunoita oli rikottu ja lasinsirpaleet ja jätteet peittivät lat-
tiat. Rakennus oli perusteellisen korjauksen ja maalauksen tarpeessa. Kykenin siitä huo-
limatta sanomaan: ”Tämä on ihana ja juuri sopiva meidän tarpeisiimme! Täällä on viisi 
luokkahuonetta, valtavat ikkunat ja suuri piha. Olen rakastunut tähän paikkaan.” (Puisto-
osaston johtaja näytti hämmästyneeltä, koska hän ei tuntunut huomaavan muuta kuin rik-
karuohot.) Kerroin hänelle, että halusin ehdottomasti vuokrata rakennuksen kouluamme 
varten. Kuvittelin silloin, että prosessi on hyvinkin yksinkertainen. 

”No jaa,” hän selitti, ”tämä rakennus on lainsäädännöllisesti puisto-osaston alainen, 
mutta sen varsinainen omistaja on Bristolin kaupunki. Oletan, että teidän pitäisi ensin 
saada lupa kaupunginvaltuustolta.” 

Seuraavana aamuna soitin kaupungintalolle ja sain kuulla sihteeriltä, että kaupungin-
valtuusto oli jo pitänyt säännöllisen kuukausikokouksensa. Sillä oli kuitenkin sinä iltana 
ylimääräinen, kiireellinen kokous, ja myös meidän asiamme voitiin laittaa esityslistalle mi-
käli niin haluaisimme. Jumala näytti auttavan meitä jälleen. Ryntäsin kotiin kirjoittamaan 
anomusta, joka ojennettaisiin valtuuston jäsenille illalla. 

Muutamaa kuukautta aiemmin Yvonne oli kertonut minulle, että meidän pitäisi saada 
kouluumme rehtori Iso-Britanniasta kehittämään opetussuunnitelmaamme tulevina vuosi-
na, jolloin koulu laajenisi. Meillä ei ollut kuitenkaan mahdollisuutta maksaa hänelle kun-
non palkkaa. Laitoimmekin vain pienen, toiveikkaan ilmoituksen brittiläiseen Guardian-
lehteen. Tällainen se oli: 

”Johtajatarta/johtajaa etsitään kehittämään opetussuunnitelmaa.
Koulu pieni, itärannikolla, palkka aluksi vaatimaton. 
Nyt tarvitaan Maija Poppasta!” 

Vastaukset olivat kaiken kaikkiaan ilahduttavia, lukuun ottamatta yhden jäykän rehtorin 
hakemusta. Hän vaati kokemustaan vastaavaa palkkaa eikä tajunnut viittaustamme Maija 
Poppaseen. Eräskin hakija aloitti hakemuksensa näin: ”Supercalifragilistic...” ja toinen 
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hakija sanoi: ”Vaikka en omistakaan suurta, mustaa sateenvarjoa, rakastan silti lapsia.” 
Lopulta valitsimme johtajattaren, jolla oli 23 vuoden opetuskokemus Iso- Britanniassa. 
Selvitin tämän kaiken kaupunginvaltuustolle laatimassani kirjallisessa yhteenvedossa. Lo-
petin raporttini sanomalla: ”Olkaa niin ystävällisiä ja auttakaa meitä vuokraamaan tämä 
talo. Emme haluaisi kertoa lapsille, että Maija Poppasta ei ole olemassa.” Olen varma, ettei 
hakemus ollut aivan sellainen, johon he olivat tottuneet. 

En ollut koskaan aikaisemmin ollut kaupungintalolla, ja odottelin hieman jännittynee-
nä kaupunginvaltuuston kokouksen alkamista. Olin jakanut kirjallisen anomuksemme jä-
senille ennen kokouksen alkua. Pormestari aloitti kokouksen ilmoittamalla, että kiireellisen 
kokouksen varsinainen asia oli jo käsitelty, mutta he olivat valmiit kuuntelemaan anomus-
tani, mikäli niin halusin. Kerroin heille Luovan Oppimisen Keskuksen tarinan ja sen, miksi 
halusimme vuokrata kyseiset tilat. Tarjouduin maksamaan vuokraa 200 dollaria kuukau-
dessa, ja lisäksi lupasimme huolehtia rakennuksen kunnostamisesta ja ylläpidosta. Olivatko 
he halukkaita myöntämään meille vuokrasopimuksen?

Valtuusto vetäytyi keskustelemaan asiasta, ja pormestarilla oli palatessaan hämmästyt-
täviä uutisia. 

”Päätimme yksimielisesti, että saatte vuokrata koulurakennuksen yhdeksäksi vuodeksi. 
Vuokrasopimus uusitaan vuosittain. Perimme teiltä yhden dollarin vuosivuokran. Puisto-
osasto tekee talvella lumityöt ja kesällä se leikkaa nurmen.” Olin niin innoissani ja häm-
mästyksissäni, että sain nieleskellä kyyneleitäni. Hän jatkoi: ”Mutta tarvitsette luvan myös 
suunnittelutoimistolta, koululautakunnalta, puisto-osastolta, kiinteistölautakunnalta sekä 
yhdyskuntasuunnittelijalta. Sen jälkeen tarvitsette vielä uuden luvan kaupunginvaltuustol-
ta”. Tähän kokous päättyi. 

Jotkut vanhemmista olivat osallistuneet kanssani kokoukseen ja olivat hämmentyneitä 
näistä uutisista. Kaupunginvaltuusto on hyvin harvoin yksimielinen missään asiassa, eten-
kään vaalivuonna. Nyt he olivat kuitenkin kaikki yhdessä päättäneet antaa yksityiskoululle 
luvan käyttää kaupungin kiinteistöä yhdeksän vuoden ajan, ja ainoastaan yhden dollarin 
vuosivuokralla. Olimme haltioissamme. 

Minulla ei ollut lainkaan käsitystä siitä, että toimistojen ja lautakuntien kanssa työs-
kenteleminen vie yleensä loputtomasti aikaa. Tiesin vain, että Jumalan avulla tämä koulu 
alkaisi toimintansa kahden viikon kuluttua! Toimiston ovi toisensa jälkeen lensi auki. Vain 
muutama päivä ennen koulun alkua olivat kaikki toimistot ja lautakunnat antaneet meille 
luvan käyttää rakennusta. Ainoa ongelmamme oli enää se, että suunnittelutoimisto vaati 
meiltä 200 dollarin kuukausivuokraa. Kun anomus lopulta palasi kaupunginvaltuustolle, se 
totesi, ettei suunnittelutoimistolla ollut oikeutta muuttaa valtuuston päätöstä, ja äänestet-
tyään he päättivät, että vuokra tulee edelleenkin olemaan yksi dollari vuodessa! Pari päivää 
ennen koulun alkua allekirjoitettiin vuokrasopimus, ja minulle ojennettiin uuden Luovan 
Oppimisen Keskuksen avain. 

Minulla ei ollut aavistustakaan miten suuri ihme tämä oli, ennen kuin pormestarin sih-
teeri kysyi minulta vihaisesti: ”Miten te pystyitte järjestämään kaiken näin lyhyessä ajassa? 
Työskentelen pormestarin kanssa, mutta silti minulta olisi kulunut ainakin kuusi kuukautta 
kaikkien noiden neuvostojen kanssa.” 

Lähtiessäni tuona päivänä kaupungintalolta, joka oli minulle jo tuttu paikka, kau-
punginkamreeri kutsui minut toimistoonsa. Hän selvitteli kurkkuaan: ”Hmm, asia kos-
kisi vuokraanne...” En uskonut korviani. Kaikessa innostuksessani olin unohtanut maksaa 
vuokran! Ojensin hänelle dollarin, ensimmäisen vuoden maksumme, ja sitten nauroimme 
molemmat. 

Varhain seuraavana aamuna soitin vesilaitokselle. 
”Voisitteko avata koulumme vesijohdon?” kysyin, antaen kaikki tarpeelliset tiedot. He 

soittivat minulle seuraavana päivänä. 
”Mainitsemaanne taloon ei ole vesijohtoja”, he kertoivat. 
Soitimme viemärilaitokselle, puhelinlaitokselle ja sähkölaitokselle ja saimme kaikkialta 

samat tiedot. Kaupunki tutki asiaa puolestamme. Lopulta selvisi, että juuri vuokraamamme 
rakennus oli ollut liitettynä lähellä sijainneeseen asuintaloon, jonka kaupunki oli, hiljattain 
purkanut. Kaikki rakennuksemme johdot oli liitetty purettuun taloon. Olimme siis vuok-
ranneet tyhjät kuoret: ei sähköä, ei vettä, ei puhelinta, ei viemäriä! Jopa keskuslämmityskat-
tila oli varastettu! (Kaupunki ei tätä tiennyt vuokratessaan rakennuksen meille.) 

Kutsuin pikaisesti kokoon ylimääräisen vanhempainillan. Selitin pulman kaikille. 
Keskustelimme siitä perusteellisesti, eikä kukaan halunnut luopua tästä unelmastamme. 
Koulusta oli tullut suosittu, ja lapset pursuivat oppimishalua. Ajatus sen sulkemisesta oli 
sietämätön. Niinpä kolmen lapsen vanhemmat päättivät ottaa 3500 dollarin lainan koulun 
korjauskulujen ja remontin kulujen peittämiseksi, ja he päättivät tehdä työt itse. Nyt vasta 
alkoikin tapahtua ihmeitä. 

Ensiksikin eräs isä oli työssä kupariputkiyrityksessä. Hän tarjoutui hankkimaan meille 
kupariputkea vesijohdoiksi. Hinta juoksumetriltä oli paljon pienempi kuin vesilaitoksen 
taksa. 

Seuraavana aamuna soitin vesilaitokselle. 
”Tiedustelisin onko meillä lupa asentaa omat vesijohtomme?” kysyin puhelimeen vas-

tanneelta henkilöltä. 
”MITÄ?” hän vastasi. ”Tämä on ennen kuulumatonta. Kukaan ei ole kysynyt tällaista 

aikaisemmin. Yhdistän puhelun esimiehelleni.” 
”Haluaisin tietää saammeko asentaa omat vesijohtomme?” kysyin henkilöltä, joka seu-

raavaksi vastasi puhelimeen. Siinä vaiheessa en ollut enää aivan yhtä innostunut. 
”Hyvä tavaton, mikä pyyntö. En ole moisesta kuullutkaan! Teidän täytyy soittaa eräälle 

johtokunnan jäsenelle. Hän on parhaillaan kotona murtuneen nilkkansa vuoksi.” Hän an-
toi minulle puhelinnumeron. 
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”Haluaisin tietää, saammeko asentaa itse omat vesijohtomme?” kysyin johtokunnan 
jäseneltä, joka oli jalka murtuneena kotona. 

”Luulenpa, ettei vastaavaa ole tiedusteltu koko vesilaitoksen historiassa. Teidän pitäisi 
ottaa yhteyttä johtokunnan puheenjohtajaan. Luulen, että hän on parhaillaan golf-klubil-
la.” Ja taas sain puhelinnumeron. 

”Haluan tietää onko meillä lupa asentaa itse omat vesijohtomme,” kysyin johtokunnan 
puheenjohtajalta, tuntien itseni tosi hankalaksi tapaukseksi. 

”En osaa sanoa. Luulenpa, ettei tällaista asiaa ole aikaisemmin kysytty”, hän sanoi ke-
hottaen minua kääntymään kaikkien niiden puoleen, joiden kanssa olin jo keskustellut.  
Lopulta hänen oli todettava, ettei löytynyt ketään muutakaan, joka olisi tehnyt päätöksen! 
”No, miksipä ei, kunhan vain itse huolehditte myös johtojenne korjauksista”, hän sanoi. 

Samantapaisia kokemuksia saimme kaikessa muussakin toiminnassamme. Eräs toinen 
isä oli yhtiökumppanina viemäröintiliikkeessä ja tarjosi ilmaiseksi käyttöömme kaivinko-
netta, jolla kaivaisimme viemäriputket ja kaapelit maan alle. Lasitusliike, josta aioimme os-
taa ikkunaruudut, lahjoitti meille lasit hankintahintaan, mikäli suostuisimme asentamaan 
ne itse. Puhelinlaitos toimitti pylväät maksutta. Jopa mies, jolta ostimme maalit, antoi 
pensselit kaupanpäällisiksi ja pizzeriasta saimme ilmaiset Coca-colat. 

Kahden viikon aikana asensimme 250 jalkaa maanalaista sähkökaapelia ja puhelinlan-
kaa, kaksi puhelinpylvästä, täydellisen palohälytysjärjestelmän, 200 jalkaa viemäriputkistoa, 
350 jalkaa vesijohtoja, seitsemäänkymmeneen ikkunaan lasit, yhden keskus1ämmityspan-
nun sekä maalasimme viisi luokkahuonetta. Koulu avattiin vain kaksi viikkoa aikataulus-
taan myöhässä, ja kustannukset pysyivät 3500 dollarin rajoissa. 

Tämän täytyi olla ihme! Olin varma, että henkilökunta ja oppilaittemme vanhemmat 
ymmärsivät kuten minäkin, että Jumala oli avannut meille kaikki ovet ja tehnyt mahdol-
liseksi Luovan Oppimisen Keskuksen olemassaolon. En ollut koskaan keskustellut heidän 
kanssaan tästä, mutta eihän tätä kaikkea voinut muutenkaan selittää. 

Syntymäpäivänäni sain uuden opetuksen. Minulle selvisi, että he eivät olleet lainkaan 
antaneet kunniaa Jumalalle. Tuona päivänä he järjestivät minulle yllätysjuhlan ja leipoivat 
syntymäpäiväkakun. Kakun päälle he olivat kirjoittaneet seuraavat sanat: 

”Onneksi olkoon, oma Maija Poppasemme. ”

Tuona kauheana hetkenä oivalsin, että he olivat antaneet kaiken kunnian koulun menes-
tyksestä minulle… 

Tuolloin tapahtui elämässäni muitakin asioita. Avioliittoni oli palasina, ja olin tekemäs-
sä tuskaista päätöstä, hakeako avioeroa vai ei. Nyt tulen vaikean ongelman eteen. En voi 
sivuuttaa sitä kevyesti ja käyttäytyä ikään kuin ratkaisu olisi ollut helppo. Toisaalta minulla 

ei ole myöskään oikeutta puhua siitä. Miehen ja vaimon välinen suhde on niin henkilökoh-
tainen asia, etten mitenkään voi kertoa yksityiskohtia tuosta myrskyisästä ja pettymysten 
täyttämästä elämänvaiheesta. 

Avioerolla on tuhoisa vaikutus kaikkiin asianosaisiin, eikä itsesyytöksillä ja epäonnistu-
misen tunteilla näytä olevan loppua. Se oli kauhea kokemus, ja toivon teidän ymmärtävän, 
ettei päätöksenteko ollut helppoa. Tosiasia oli, että olin kauan ja tuskaisena puntaroinut ti-
lannetta ja omia voimiani. Lopulta jätin mieheni ja kotimme maalla ja muutin lasten kanssa 
Bristoliin. Tämä oli murheellinen ajanjakso elämässäni. 

Ensimmäisenä iltana uudessa kodissamme kaikki tuntui oudolta. Tiesin tehneeni oi-
kean päätöksen, mutta tunsin itseni hyvin yksinäiseksi ja pelokkaaksi. Puhuin lasten kanssa 
pitkään tästä heidän elämässään tapahtuneesta suuresta muutoksesta. Sitten otin umpimäh-
kään erään kirjan hyllystä lukeakseni lapsille iltasadun. (Michael oli tuolloin nelivuotias ja 
Joey seitsemän.) 

Kirjan nimi oli John J. Plenty and Dapper Dan (Ari A. Ahkera ja Keikari Sirkka). 
En voinut pidättää kyyneleitä lukiessani sitä, sillä kertomus oli kuin osittainen yhteenveto 
juuri niistä asioista, joiden kanssa olin kamppaillut. Minulla oli musertava tunne siitä, että 
Jumala ymmärsi kaiken.

”Ari A. Ahkera ja Keikari Sirkka”
 

”Kymmenen tai kaksikymmentä vuotta sitten eleli muurahainen Ari A. Ahkera.  
Joka päivä, satoi tai paistoi, asettui Ari A. jonoon muiden muurahaisten kanssa. 
Kaiken päivää se haeskeli siemeniä, leivänmuruja ja hyönteisten munia. Näitä se 
kantoi päänsä päällä kotiinsa. Ari A. oli niin onnellinen kuin vain muurahainen 
voi olla, kun se raahasi ladonkorkuista kuormaansa. Työ oli raskasta, mutta ainoa, 
mitä Ari A. – tai kaikki muutkin muurahaiset – sanoivat, oli:” Lisää! Hanki lisää! 
Ei ole leikin aika! Talvi on tulossa!”

Niinpä kaiket päivät, kaiken kesää, kun linnut lauloivat, Ari A. Ahkera kantoi ko-
tiinsa kuoriaisenmunia ja leivänmuruja ja siemeniä, kointoukkia, kukkanukkaa, 
salaatinlehtiä, toukkamakkaroita, valittuja viipaleita, savustettua mehiläistä, leh-
titäivoita, pähkinöitä ja kaikkea muutakin, mikä ikinä on mieleen juolahtanut ja 
mitä muurahaiset mielellään varastoivat paljon. Heti laskettuaan yhden kuorman 
maahan kellarin nurkkaan, hän kääntyy ja sanoo: ”Lisää! Hanki lisää! Ei ole leikin 
aika! Talvi on tulossa!

Nyt aion kertoa jotakin murheellista. Ari A:lla oli sisar, josta se kovasti piti, mutta 
sitten eräänä päivänä sisar tapasi heinäsirkan – kuinkas muuten – hyppelemässä 
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ruohikossa. Se soitteli viuluaan, välillä väärin, välillä oikein. (Vaikka se onkin 
harvinaista muurahaisten maailmassa, se oli rakkautta ensi silmäyksellä.) 

”Älä!” huusi Ari A. ”Sinusta tulee kerjäläinen!” Mutta se ei ehtinyt keskeyttää 
raadantaansa pysäyttääkseen sisarensa, koska talvi oli tulossa, kuten muistatte. 
Sen oli pakko raahata lastiansa. Niinpä Ari A:n sisar karkasi heinäsirkkaviulistinsa 
kanssa, Keikari Sirkka, se oli hänen nimensä. Viulu oli ainoa, mitä se koskaan 
kuljetti mukanansa. No niin, ne menivät naimisiin.

Koko päivän, hyppien ruususta ruusuun, soitteli Sirkka kesämusiikkia auringos-
ta ja sateesta, kasvavasta viljasta, tulevista ajoista ja palavasta rakkaudesta. Koko 
luonto keskittyi kuuntelemaan tätä musiikkia. Lähellä ja kaukana ruohot tai-
puivat, valot ja varjot tanssivat lemmenmusiikin tahdissa. Sirkka soitti haluten 
kääntää maailman päälaelleen. Sillä aikaa sen pieni vaimo istui saniaisen lehdellä 
kuunnellen kesän ääniä. Väliin iloisena, väliin suruissaan. Aurinko nousi ja au-
rinko laski. Kesä muuttui vihreästä ruskeaksi. Syksy muutti ruskean kullaksi ja 
musiikki soi.

 ’”Maailmasta tulee vanha, muttei koskaan minun laulustani.   
Lauluni pysyy uutena, minun surullinen rakkauslauluni, 
samoin kuin ajatukseni sinusta.” 

Kesä ja syksy uneksivat yhdessä ja löysivät yhteisen, haikeansuloisen sävelen. Se 
kertoi, kuinka aika vanhenee. Pellotkin kuuntelivat sitä henkeään pidättäen. Puut 
taipuivat mäiltä alas ja kukka vuodatti kyyneleen musiikin tähden. Pellot ja mäet, 
jotka musiikki oli herättänyt, olivat rauhassa ja hiljaa. Ari A. raahautui eteenpäin 
puolitoistakertaisen kuormansa kanssa. Sekin kuuli laulun ja musiikin läheltä ja 
kaukaa. 

’”Lisää!”, se huusi. ”Talvi on tulossa!  Se on jo melkein täällä! Antaapa noiden 
kahden soitella. Minun on tehtävä työtä. Antaapa noiden kahden soitella ja ku-
luttaa viulunsa kielet. Pian tulee jään ja pakkasen aika. Lyön vetoa, että heidän 
viulunsa vaikenee viimeistään silloin. Niiden on syytä pysytellä loitolla minun 
varastoistani, kun se aika koittaa.” 

Näin sanoi Ari A. raahatessaan puolitoistakertaista kuormaansa. ”Minulta ne ei-
vät saa mitään”, sanoi Ari A.

Ja niin tuli päivä, joka satoi lumen. Se tuli jäädäkseen. Ilma jäähtyi kahdestakym-
menestä kymmeneen ja sitten nollaan asteeseen. ”Minun täytyy sulkea oveni”, 
sanoi sankarimme. Se tiesi musiikin vaienneen. Vielä varmistuakseen se seisoi 
hiljaa ja kuunteli – ei äännähdystäkään. 

Kilometrien säteellä ei äännähdystäkään. 

”Juuri niin kuin kerroin niille”, sanoi Ari A. ja sulki ovensa. Ja meni nukkumaan.
 
Se heräsi nälkäisenä. Se katseli ruokaansa, jota riitti kattoon asti, ja se kaikki oli 
hyvää.
 
”Nyt maistuisi toukkamakkara, eivätkä kuoriaisen munatkaan olisi hassumpia, 
ehkä vielä lasillinen ohdakeviiniä!”
 
Niinpä Ari A. asettui ruokailemaan. Se oli kasannut lautasensa täyteen, 
mutta sitten sen sisäinen ääni sanoi: ”Odota! Entä jos tämä talvi aina vain jatkuu 
ja vaivoin hankkimani ruoka loppuu? Sinun on parasta odottaa päivä tai pari näh-
däksesi, mitä talvi tuo tullessaan. Olet tehnyt lujasti työtä ruokasi eteen, mutta 
tiedätkö koonneesi tarpeeksi?”

 
Niinpä Ari A. paastosi ja odotti. Entäs talvi? Se kesti... ja kesti. 

Se jakoi leivänmurusen kymmeneen osaan mutta vapisi silloinkin pelosta. Se vain 
mietti tuhlaamistaan. Se tuskin maistoi ruokaansa. Kaikki jatkui näin. Kunnes 
vihdoin aurinko alkoi lämmittää ja talvi oli mennyt. Silloin Ari A. piristyi, huo-
kasi helpotuksesta, ihaili koskematonta ruokavarastoaan ja ajatteli:

”LISÄÄ.”

Olen oppinut läksyni. Tänä vuonna kerään kaksi kertaa näin paljon. Kestäköön 
sitten talvi kuinka kauan tahansa - syön aamusta iltaan. Olen oppinut läksyni. 
Lisää! Hanki lisää!” se sanoi. 

Ja lähti kohti ovea. 
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Se ei ollut löytänyt ensimmäistäkään lastia. Itse asiassa se ei ollut ehtinyt edes 
tielle. Se pysähtyi ja kuunteli. Ja mitä se kuulikaan! 

Läheltä ja kaukaa kaikui kevään musiikki. Se sama pehmeä musiikki, jonka myös 
syksy tuntee. Se kuului läheltä ja kaukaa. lehdeltä toiselle. Se kuuli kevään soiton 
ja laulun. Se on pehmeämpi viulu kuin syksyn. Ohrapelloilla sen laulu voimistuu. 
Kevät ja kesä keskittyvät kuuntelemaan musiikkia läheltä ja kaukaa. Ruohot huo-
juvat tuulessa ja valot ja varjot tanssivat.
 
Sehän oli Keikari Sirkka, joka jälleen lauloi ja yritti muuttaa ajan kulun. Sen pieni 
vaimo lepäsi saniaisen reunalla ja kuunteli kevään musiikkia, tuoretta ja herkkää 
kuin viulun ääni. 

Ari A. Ahkera – oi ystävämme! – kuunteli, eikä ollut uskoa korviaan! Tai ehkä se 
oli liian heikko, kaiken sen ruoan vuoksi, mitä se ei ollut uskaltanut syödä. Se otti 
yhden horjuvan askeleen ja – flop! – lensi naamalleen. Se lensi naamalleen, eikä 
voinut liikkua.
 
Mutta musiikki soi haikeaa säveltään suloisesta rakkaudesta. Ja sen oli kuunnel-
tava sitä kaiken yötä ja kaiken päivää. Sen oli kuunneltava, mitä musiikilla oli 
sanottavana. 

Koko yön ja koko päivän se joutui kuuntelemaan, kuinka musiikki sai linnut 
lentämään, kukat kukkimaan ja puut puhkeamaan lehteen.
 
Ja siinä makasi Ari A. – mullassa. 

Luulen, että se toipui. Ainakin toivon niin. En tiedä, minne Sirkka kätkeytyi 
kauniin vaimonsa kanssa lumelta ja jäältä. Tiedän ainoastaan tämän –
Säästäpä vähän tai paljon, niin syötävä sinun on siitä, mitä sinulla on. 
Ja – sano, mitä haluat, raahautuessasi eteenpäin. Maailma ei myöskään pärjää ilman 
laulua. Viulunsoittajat laihtuvat ja heidän kätensä käyvät sinisiksi talven tullessa, 
mutta he selviävät. 

Tämä musiikista – ja voi, se on totta – se ei koskaan lakkaa. Kuuntelehan vain 
ja kuulet sen alkavan jälleen, yhtä suloisena ja uutena kuin ensimmäiset, kalpeat 
silmut ja keväinen kaste.  Mutta tätä ei Ari A. koskaan käsittänyt.”

Haluan vakuuttaa sinulle, että vaikka olen liittänyt runon kertomukseeni, en mitenkään 
halua puolustella ”toimettomuutta”. (Kyllähän viulunsoittajatkin tekevät työtä, ja mitä oli-
sikaan kevät ilman heinäsirkan soittoa.) Mutta kirjan lukeminen erityisesti tuona iltana an-
toi minulle uuden toivonsäteen. Ehkä sittenkin oma käsitykseni elämästä oli oikea. Tämän 
selittäminen on vaikeaa, mutta aion yrittää! 

Melkein jokainen henkilö, jonka tuolloin tunsin, vaikutti hyvin aloilleen asettuneelta ja 
elämäänsä tyytyväiseltä. Minusta heidän elämännäkemyksensä tuntui hyvin rajoittuneelta. 
He tekivät lujasti töitä, siivosivat talojaan, säästivät parempaa kalustusta varten ja panivat 
rahaa pankkiin lastensa koulutusta varten. Tiesin, että kaikki tämä oli kyllä oikein, mutta 
se näytti täyttävän koko heidän elämänsä. Olin ainoa koko tuttavapiirissäni, joka näytti 
kaipaavan syvempää sisältöä elämälleen. Elämässä täytyi olla muutakin kuin kaunis koti, 
omaisuutta ja säästöjä tulevaisuuden varalle! 

Minun elämänarvoni olivat aivan erilaiset kuin muitten. Eräs suurimmista kamppai-
luista alkoi pian ensimmäisen poikani syntymän jälkeen. Kun hän oli puolitoistavuotias, 
alkoivat sukulaiset, kälyt, langot ja ystävät painostaa minua palaamaan takaisin työelämään, 
etten pilaisi uraani. Minulla oli maisterin tutkinto sosiaalityössä sekä leikki- ja perheterapi-
an lisäkoulutus. Tiesin voivani lähes kaksinkertaistaa perheemme tulot, mutta minulle se ei 
tullut mieleenkään! 

Joeyn elämä oli minulle aarre, enkä aikonut kadottaa päivääkään siitä. Minulle äiti-
nä oleminen oli haaste ja täyttä työtä. Hänen pieneen elämäänsä osallistuminen merkitsi 
minulle enemmän kuin jokin kaukainen, taloudellinen haave. Jäin siis kotiin ja iloitsin 
saadessani seurata molempien poikieni kasvua. Kuitenkin tunsin itseni yksinäiseksi sudeksi 
monien samankaltaisten kokemusten tähden etsiessäni elämän tarkoitusta. Tuntui siltä, että 
suurin osa ihmisistä pelkäsi tulevaisuutta, ja vain harvat näyttivät osaavan iloita tästä päiväs-
tä. Kukaan tuntemistani henkilöistä ei tuntunut edes pohtivan näitä asioita! 

Ehkä sinun on mahdotonta ymmärtää, miten paljon tuo kirja minulle silloin illalla 
merkitsikään. Taisin silloin ensimmäistä kertaa elämässäni tuntea, että joku toinenkin to-
della ymmärsi. Tunsin Jumalan rakkauden lukiessani kertomusta ja tiesin, että Hän ym-
märsi kamppailuni. Kaikkein tärkeintä oli, että aloin nyt käsittää, että ehkäpä sittenkin, 
kaikesta huolimatta, olin ollut oikeassa -- elämässä oli jotain enemmän.

1

Yvonne oli sydänystäväni ja meillä oli useita yhteisiä katsantokantoja. Hän oli myös tutta-
vapiirissäni ainoa, joka rakasti matkustamista. Erona oli vain se, että hän todellakin oli mat-
kustanut, kun taas minä olin käynyt ainoastaan Kanadan puoleisilla Niagaran putouksilla. 

Minun mielestäni hänen suurin seikkailunsa oli ollut se, kun hän oli vienyt kolme 
lastaan (kaikki tuolloin taaperoisia) rahtilaivalle ja purjehtinut Yhdysvalloista Turkkiin ta-
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paamaan vanhempiaan. En koskaan voinut olla nauramatta, kun hän kuvaili vaippoja, jotka 
kuivuivat laivan tyyrpuuri- ja paapuuripuolilla. Ihastelin aina hänen tyyneyttään ja huu-
morintajuaan. Hän kuvaili turkkilaisia seikkailujaan eloisasti yksityiskohtia myöten. Sydä-
messäni matkustin joka kerta hänen kanssaan, kun hän yhä uudelleen kertoi tarinoitaan. 
Ikävöin saada nähdä uusia seutuja, mutta muut tuttavamme tuntuivat olevan täysin tyy-
tyväisiä saadessaan pysytellä aloillaan Bristolissa, Connecticutissa. Miksi minun oli oltava 
niin erilainen? 

Tultuaan takaisin Connecticutiin Turkista Yvonne oli etsinyt Turkkia koskevaa kirjalli-
suutta ja turkkilaisia tuotteita, mutta ei ollut löytänyt oikeastaan mitään. Noihin aikoihin, 
en aivan tarkkaan muista milloin, alkoi minun ja Jumalan välinen vuoropuhelu. Saatoin 
herätä aikaisin aamulla, ja Hän kehotti minua ajamaan johonkin tiettyyn ostoskeskukseen. 
Saavuttuani sinne, Hän johdatti minut kirjakauppaan ja siellä kirjan luo, josta löysin tar-
peellisen lauseen. Aina kun rohkenin totella, Hän johdatti minut myös Turkkia koskevien 
asioiden äärelle! Olin hämmentynyt, samoin Yvonne, joka oli etsinyt turkkilaisia tavaroita 
menestyksettä vuosikausia. Jumala siis valitsi alueen, mistä olin kiinnostunut ja käytti sitä 
saadakseen minut vakuuttuneeksi, että Hän todella puhui. Aina kun uskoin ja tein mitä 
Hän pyysi, sain ”palkkion” sieltä, minne hän oli minut johdattanut. Tämä auttoi minua 
tottelemaan Hänen hiljaista ääntään sisimmässäni, vaikken täysin ymmärtänytkään, mitä 
tapahtui. (Jopa hiiri oppii jonkin ajan kuluttua polun, joka vie juuston luo!)
 

1

Luovan Oppimisen Keskuksen toiminnan toisen lukuvuoden päättyessä muutti Yvonne 
miehineen ja perheineen Chicagoon. Musiikin- ja voimistelunopettajamme oli muuttamas-
sa perheineen Puerto Ricoon. Niinpä minun täytyi löytää uusi opettaja kouluun. Jätin asian 
Jumalan käsiin, kuten olin tehnyt rakennuksenkin suhteen. Tällä kertaa kuitenkin tuntui 
siltä, ettei kaikki sujuisi aivan yhtä helposti! Tiesin Jumalan auttavan, mutta kesän kuluessa 
ei opettajaa ilmaantunutkaan, ja oppilaittemme vanhemmat tulivat ärtyneiksi. Äänekkäim-
piä olivat pastori ja hänen vaimonsa, rouva Smith. He syyttivät minua vastuuntunnotto-
muudesta ja vihjailivat alkavansa etsiä uutta toiminnanjohtajaa koululle, ellen heti löytäisi 
uutta opettajaa! 

Paineesta huolimatta uskoin yhä että Jumala toimisi, eikä Hän pettänyt minua! Löysin 
ihanan opettajan päivää ennen koulumme alkua. Kuvittelin kaikkien vanhempien iloitse-
van samoin kuin he olivat iloinneet rakennuksesta edellisenä vuonna, mutta vahinko oli 
jo päässyt tapahtumaan, eivätkä he enää luottaneet minuun eivätkä keneenkään muuhun-
kaan. Ensimmäisenä vuonna he olivat erehtyneet antamaan minulle kunnian koulun me-
nestymisestä ja seuraavana vuonna he samalla kiihkolla syyttivät minua siitä, etten löytänyt 
opettajaa kyllin nopeasti. 

Muutama päivä koulun alkamisen jälkeen lähdin Joeyn ja Michaelin kanssa junalla 
tapaamaan vanhempiani Iowaan. Olin ollut niin sidoksissa koulun kanssa kesäkuukausina, 
etten silloin ollut voinut käydä tervehtimässä heitä. Poissa ollessani oppilaiden vanhemmat 
varastivat minulta koulun pastorin ja hänen vaimonsa johdolla. Oli levitetty huhua, että 
olin lähtenyt maasta ja mennyt Turkkiin! Pastori oli mennyt pankkiin ja muuttanut tilin 
minun nimeltäni ”vanhempainneuvostolle”. Hän siirsi myös toimiluvan ja kaiken kirjan-
pidon minun nimeltäni heidän nimelleen. Koska hän oli pukeutunut papinkaulukseensa, 
koulun varastaminen onnistui häneltä vaikeuksitta. Kukaan ei osannut epäillä häntä. 

Kun palasin Connecticutiin muutaman viikon päästä, palasin kouluun, joka ei enää 
kuulunut minulle! Vain kolme ihmistä koulussa oli minun puolellani: eräs Beverly-niminen 
eronnut rouva ja aviopari nimeltään Sandy ja Jim. He olivat yhtä hämmästyneitä tapahtu-
neesta kuin minäkin! 

Samalla viikolla, jolloin palasin Iowasta, uusi ”vanhempainneuvosto” järjesti kokouk-
sen, ja minut kutsuttiin sinne. Beverly, Sandy, Jim ja minä säilytimme huumorintajumme 
koko ajan ja päätimme, että varastan koulun takaisin kokousiltana. 

Kokouksen alkaessa ilmapiiri huoneessa oli hyytävä. Minua kohdeltiin kuin vihollis-
leirin agenttia. Kukaan ei näyttänyt muistavan, että minä olin perustanut koulun, koska 
olin huolissani pojastani. He syyttivät minua armottomasti siitä, etten ollut välittänyt etsiä 
koululle opettajaa. 

Kun tuli minun vuoroni puhua, muutuin vakavaksi. Vedin pienen leikkirevolverin kä-
silaukustani ja ilmoitin, että olin tullut varastamaan kouluni takaisin! Sen oli tarkoitus olla 
komiikkaa, joka vapauttaisi kireän tilanteen ja puhdistaisi ilmaa edes jonkin verran. Mutta 
ei kukaan - ei ainutkaan, edes hymyillyt. Millainen synkkä ilta se olikaan! 

”Vanhempainneuvosto” ilmoitti, että kaikki aikaisemmat tehtäväni siirrettäisiin tästä 
lähtien toisille. Oli uskomatonta, etteivät he ollenkaan käsittäneet olevansa väärässä ja että 
he olivat itse asiassa varastaneet kouluni. Anteeksiantamattominta oli, että he alkoivat koh-
della Joeytä epäoikeudenmukaisesti kieltäytymällä opettamasta häntä. 

Jonkun ajan kuluttua käsitin, ettei näitä väärinkäsityksiä voitaisi koskaan sovittaa, ja 
että Joeyn tähden minun täytyi jättää koulu. Niinpä ryhdyimme pienellä ystäväjoukolla 
tekemään uusia suunnitelmia. Eräänä lauantai-iltapäivänä ajoimme autoilla ja pakettiau-
toilla koulualueelle ja ryhdyimme tyhjentämään koulua kaikesta irtaimesta materiaalista, 
huonekaluista ja opetusvälineistä! Yvonne ja minä olimme itse ostaneet kaiken avatessamme 
Luovan Oppimisen Keskuksen. Laillisesti koulu ja kaikki, mitä siinä oli, kuului edelleen 
minulle, vaikka he olivatkin muuttaneet toimiluvan. Olin ainoa alkuperäinen yhdistyksen 
jäsen, joka oli yhä Bristolissa. Päätimme, että he saivat pitää rakennuksen kaikkine ongel-
mineen, ja me ottaisimme mukaamme vain välineistön, ja etsisimme koululle uudet tilat.

Olin tuolloin muuttanut sellaiselle alueelle Bristolissa, jossa noudatettiin järkevää ope-
tussuunnitelmaa. Ajattelin laittaa Joeyn peruskouluun siihen asti kunnes oma koulumme 
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alkaisi taas toimia. Uuteen asuntoomme kuului tilava huone kellarikerroksessa, juuri sopiva 
varastopaikka koulutarvikkeille, kunnes löytäisimme uudet koulutilat. 

Noin tuntia myöhemmin tuli kaksi poliisia asuntooni! ”Meillä on tiedonanto. Pastori 
Smith syyttää, että olette varastaneet omaisuutta eräästä yksityiskoulusta”, he selvittivät sa-
malla, kun näyttivät lupakirjansa. 

”Todellakin, olen ottanut koulun omaisuutta”, kerroin heille. 
”Ajoimme koululle tänään iltapäivällä, ja otimme kaikki koulutarvikkeet ja huonekalut. 

Ne on kaikki varastoitu kellariini.” 
Poliisit näyttivät hämmästyneiltä. ”Itse asiassa satun myös omistamaan sen koulun.” 

Näytin heille yhdistyksen paperit. He pyysivät anteeksi ja lähtivät. 
Seuraavina päivinä sain toistuvasti uhkaavia puhelinsoittoja koululaisten vanhemmil-

ta, samoin epäystävällisiä kotikäyntejä. He vaativat minua palauttamaan välineet. Kuulin 
heidän myös ottaneen yhteyttä Yvonneen Chicagoon ja yrittäneen saada hänet luopumaan 
kouluyhdistyksen jäsenyydestä heidän hyväkseen. Yvonne oli tehnyt pyyteetöntä työtä kou-
lun hyväksi, ja hänen johdollaan siitä oli tullut ihanteellinen oppimisympäristö. Minua 
raivostutti, että he yrittivät vetää hänet mukaan kurjaan sekasotkuun. Samalla he yrittivät 
sotkea myös meidän ystävyyteemme. 

Lainopillinen neuvonantaja Bruce Morris rohkaisi minua viemään koko jutun oikeu-
teen, koska koulu laillisesti kuului minulle, eikä muilla ollut mitään oikeutta siihen. Tiesin 
sydämessäni, ettei taistelusta olisi mitään hyötyä, ainakaan lapsille. Niinpä viimein soitin 
pastori Smithille. 

”Tulkaa huomenna luokseni ja viekää joka ikinen opetusväline, mikä minulla on talos-
sani. Sen jälkeen en koskaan enää tahdo nähdä teitä tai kuulla kenestäkään teistä!” 

Seuraavalla viikolla ilmoitin Joeyn peruskouluun, 

 
*(Kirj. huom. Koulu ”eli” ainoastaan neljä kuukautta, sitten uudet ”johtajat” lopettivat sen 
toiminnan. Onneksi rakennuksessa on sen jälkeen pidetty laadukasta esikoulua.)  

   

     

                                                                            

 

2. LUKU

UUSI ALKU 

Pian sen jälkeen kun Joey oli vaihtanut koulua, hänellä alkoi talviloma. Lähdimme 
Joeyn ja Michaelin kanssa junamatkalle New York Cityyn. Lapset rakastivat uusi-
en paikkojen tutkimista aivan yhtä paljon kuin minäkin. Siellä ollessamme Jumalan 

johdatus vei minut pieneen, nuhruiseen kauppaan. Hän ohjasi minut jäännöserätavaroiden 
joukossa olevan kauniin laatan luokse. Siihen oli kirjoitettu: 

RAKKAUS on antamista ilman saamisen toivoa. 
Se on hellyyttä, kätkettynä suojelevaan voimaan. 
Se on anteeksiantoa, jota se ei myöhemmin muistele. 
Se ymmärtää inhimillisen heikkouden, tuntien todellisen ihmisen.
Se on hiljaa sekasorron keskellä. 
Se on luottamusta jumalaan, itsensä pois sulkien. 
Se on kertakaikkinen rakkaus, äidin kirkas katse, 
Uhrauksen  ylevyys, hiljainen varmuus turvasta. 

Se on isämme lupauksen odotusta. 
Se on kieltäytymistä nähdä pahaa lähimmäisissämme. 
Se on kiitosta, joka tulee epäitsekkyydestä. 
Se on voima, joka nousee varmuudesta, isänrakkaudesta. 
Se on se uni,  joka sanoo ”ei” veljellemme,
Vaikka ”kyllä” olisi helpompi sanoa.
Se vastustaa maailman himoa ja ahneutta.

RAKKAUS... Jota kukaan ei voi meiltä ottaa... 
Ainoa, mitä me voimme jatkuvasti antaa, ja jonka 
Antamisesta me alati rikastumme. Rakkaus ei pahastu, koska siihen ei sisälly 
omanvoitonpyyntiä. 
Se ei voi loukata tai tulla loukatuksi, sillä se on jumalan puhtain heijastuma. 
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Se on se iankaikkinen, häviämätön hyvä voima. 
Se on se jumalan tahto, joka valmistelee ja suunnittelee 
Kaikkea parasta luomakunnalleen... 

Se oli kaunista ja kosketti minua syvältä. Halusin kuulla lisää tästä Jumalan rakkauden 
syvyydestä. 

Muutama päivä myöhemmin, kun olimme palanneet Bristoliin, Herra johdatti minut 
kirjakauppaan erään kirjan luo, jonka hän halusi minun lukevan. Olin kauhistunut, sillä 
se oli kristillinen kirja, The Life Story of Pope John XXIII  (Paavi Johannes XXIII:n elämän-
kerta.) 

Oikeastaan tiesin aika paljon katolisuudesta. Vuonna 1960 vanhempani olivat lähettä-
neet minut katoliseen tyttöjen sisäoppilaitokseen Wisconsiin puoleksitoista vuodeksi. Olin 
silloin aika kapinallinen murrosikäinen ja luulen, etteivät he tienneet mitä muutakaan olisi-
vat voineet tehdä minulle! Kokemus oli lievästi sanottuna unohtumaton. Koulun tytöt eivät 
olleet koskaan aikaisemmin nähneet juutalaista. Ensimmäisenä iltana he seisoivat hiljaisina 
ja uteliaina sänkyni ympärillä ja katselivat, kun purin matkalaukkuni. He olivat varmoja, 
että laukkuni olisi täynnä kaapuja ja sandaaleja. Saapuessani yksi tytöistä oli huutanut: 
”Mitä tuo haiseva juutalainen täällä tekee?” (Hänestä tuli myöhemmin läheinen ystäväni.) 
Illalla, kun makuusalin valot oli sammutettu, vedin päiväpeittoa syrjään ennen vuoteeseen 
kapuamistani. Juuri siihen, päiväpeiton alle, oli joku piilottanut krusifiksin, joka hohti pi-
meässä. Asetin tyynyn kasvoilleni ja itkin itseni uneen tuntien oloni hyvin yksinäiseksi ja 
oudoksi. 

Mieheni oli katolinen. Hän oli opiskellut kuusi vuotta seminaarissa valmistuakseen 
papiksi. Tapasin hänet vuosi sen jälkeen, kun hän oli lähtenyt seminaarista. Suoritimme 
samanaikaisesti maisterintutkinnon sosiaalityössä. Monet hänen ystävistään olivat pappeja 
tai seminaarilaisia, ja usein keskustelimme pitkään uskonnosta. 

Jouduin vaikeuksiin, koska olin mennyt naimisiin katolisen kanssa. Olin ensimmäinen 
koko sukuni historiassa, joka oli avioitunut eriuskoisen kanssa. Se aiheutti suurta mielipa-
haa vanhemmilleni ja skandaalinkäryä koko perheessä. Vanhempani hylkäsivät minut, ja 
löysimme toisemme uudelleen vasta kolme vuotta vanhimman poikani syntymän jälkeen. 

Vaikka tiesin niin paljon katolilaisuudesta, enkä samaistunut juutalaisiinkaan, olin sil-
ti hyvin vastahakoinen lukemaan kristillistä kirjaa. Lähdin sillä kertaa kaupasta ostamatta 
kirjaa. 

Tiesin, että Hän halusi minun lukevan kyseisen kirjan, niin kuin Hän oli johdattanut 
minua satoja kertoja aikaisemminkin. ”Turkki” oli aina rohkaissut minua tottelemaan - 
mutta Paavi Johannes XXIII:n elämänkerta oli jo vähän liikaa! 

Kolme seuraavaa päivää olivat ahdistavia, sillä Jumala muistutti minua jatkuvasti siitä, 
etten ollut totellut häntä. Lopulta en enää kestänyt. 

”Hyvä on.” Ryntäsin kauppaan ja koppasin kiukkuisesti kirjan hyllyltä. Avasin sen 
umpimähkään. Olin pudottaa silmäni. ”Turkki” mainittiin aukeamalla ainakin kolmeen 
kertaan. Paavi oli nimittäin viettänyt jonkin aikaa Turkissa ennen kuin hänet oli valittu 
paaviksi! 

Arvaatte varmaan, että luin kirjan. Se oli ihastuttava kertomus siitä, kuinka tämä mies 
toi Jumalan rakkauden Vatikaaniin. Hän näytti olleen hyvin avoin Jumalan edessä! Herra 
painotti minulle erityisesti sitä, kuinka paaville oli profetoitu, hänen vielä ollessaan talon-
poika, että hänestä eräänä päivänä tulisi paavi. Mikään ei näyttänyt mahdottomammalta 
kuin se, ja silti se tapahtui. Silloin ymmärsin, että jos profetia tulee Jumalalta, Hän myös 
täyttää sen. 

Muutaman päivän kuluttua Herra johdatti minut vielä erään kirjan luo ja halusi minun 
lukevan siitä vain yhden lauseen: ”Israel oli kerran turkkilaisten hallinnassa, ja siitä tuli osa 
ottomaanien valtakuntaa.” Tähän loppuivat viestit Turkista. 

Jonkin ajan kulutta Hän lähetti minut läheiseen kirjakauppaan Paul Gallicon kirjoitta-
man kirjan ääreen. Olin valmis ostamaan kirjan, mutta Herra kielsi sen selvästi ja sanoi, että 
minulla oli saman kirjailijan kirjoittama kirja kotona lasten hyllyssä, ja Hän halusi minun 
lukevan sen! Lähdin kaupasta, mutta väittelin koko kotimatkan. 

”Jos minulla olisi tuon kirjailijan kirjoittama kirja omassa kodissani, niin tietäisin sen 
varmasti. Se ei voi olla mahdollista... En eläissäni ole nähnyt tuollaista kirjaa...”

 Jatkoin nurinaani kiivetessäni portaita Miken ja Joeyn huoneeseen. Toisella hyllyllä va-
semmalla oli Paul Gallicon kirja, jonka nimi oli Ludmila. Tunsin itseni viheliäiseksi. Kuinka 
saatoin epäillä Jumalaa, vaikka Hän kerta toisensa jälkeen yhä uudelleen oli vahvistanut us-
koani? Kirjan kertomuksen tapahtumapaikkana oli pieni sveitsiläinen kylä. Siinä kerrotaan 
koskettava tarina nuoresta tytöstä, joka rukoilee, että hänen sairaalloinen lehmänsä voittaisi 
kylän vuotuisen lypsykilpailun. Pyyntö tuntui mahdottomalta. Mutta monien yhteensattu-
mien johdosta hänen lehmästään todella tuli lypsymestari, ja hän tiesi rukoustensa tulleen 
kuulluiksi. Kylässä oli ihmisiä, jotka eivät uskoneet Jumalaan. He siis eivät voineet uskoa, 
että oli tapahtunut ihme. Nyt seuraa kertomuksen minua puhutellut kohta  varsinkin, kun 
muistelin kouluuni liittyviä kokemuksia. Kirja opetti, että ihme on aina ihme niille, jotka 
uskovat ihmeisiin, ja vain yhteensattuma niille, jotka eivät usko. Näinhän oli tapahtunut 
koulunkin suhteen. Tiesin, että Jumalan käsi oli avannut meille niin monet ovet, mutta 
tuntui siltä, etteivät muut lainkaan ymmärtäneet Jumalan osuutta asioissa. 

Muutaman päivän kuluttua Herra johdatti minut vielä erään kirjan luo. Kuinka huolel-
lisesti Hän opettikaan minua näiden kirjojen avulla! Tietysti Hän tiesi, kuinka paljon pidin 
lukemisesta. Tämän kirjan nimi oli Father Malachyls Miracle (Isä Malachyn ihme), ja tapah-
tumapaikkana oli pieni kylä Ranskassa. (Herra tiesi myös kaipauksestani saada matkustaa.) 
Isä Malachy, paikallinen pappi, halusi todistaa kadun toisella puolella asuvalle kirkonmie-
helle, että Jumala on todellinen ja vastaa rukouksiin. 
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Heidän kotikaupungissaan oli pääkadun varrella tanssipaikka, joka vaivasi molempia 
pappeja. Eräänä päivänä katolinen pappi sanoi toiselle papille: ”Jos tulet tapaamaan minua 
huomenillalla klo 23.30 tanssisalin eteen, niin pyydän Jumalalta, että Hän siirtää tanssi-
paikan järven toisella puolella olevalle mäelle.” Seuraavana iltana he saapuivat sovittuun 
paikkaan hieman liian varhain. 

”Olen varma, että voisin pyytää Jumalaa siirtämään sen hetikin”, sanoi katolinen pappi 
mietteliäänä, ”mutta luulen Hänellä olevan kiireitä auttaessaan jotakuta toista juuri tällä 
hetkellä. Meillä on aikaa odottaa puoli kahteentoista.” 

Ja todellakin, tasan kello 23.30 tanssihalli siirtyi järven toiselle puolelle Jumalan voiman 
vaikutuksesta. Tanssisalissa sisällä olleiden ihmisten täytyi soutaa järven yli päästäkseen ta-
kaisin kaupunkiin. Koska tuohon aikaan maailmalla ei ollut muita suurempia mullistuksia, 
tuli asiasta kansainvälinen uutinen. Voi minkälainen kiista siitä syntyikään. Se aiheutti niin 
paljon erimielisyyttä, ettei lopulta enää kukaan uskonut sen tapahtuneen, vaikka tanssisali 
yhä oli mäen päällä, ja ihmisten oli todella täytynyt soutaa takaisin kaupunkiin. 

Lopulta, harmistuneena, Isä Malachy pyysi Jumalaa siirtämään tanssisalin takaisin sin-
ne, missä se oli alkujaan ollutkin. 

Se oli ihastuttava kertomus, ja sen avulla opin tärkeän periaatteen, että tulee rukoilla 
sellaisia asioita, jotka Jumala laskee sydämellemme; rukoilla siis Hänen viisaudessaan, eikä 
omassamme.    

 Seuraava kirja oli romaani, joka kertoi Pyhän Paavalin elämästä. Se oli kiehtova kirja, 
ja minua hämmästytti kuulla, että Paavali oli ollut juutalainen! Eikä ainoastaan juutalainen, 
vaan kuuluisan rabbi Gamalielin oppilas. Olin varma, että kirjoittajan oli täytynyt erehtyä! 
Kirjan puolessa välissä aloin jälleen epäillä itseäni. Ehkä sittenkin olin ymmärtänyt väärin. 
Halusiko Jumala todella minun jatkavan kristillisten kirjojen lukemista? Laskin kirjan kä-
sistäni ja vakuutin itselleni, ettei kannattanut lukea sitä loppuun. 

Iltapäivällä menin lähellä sijaitsevaan sekatavarakauppaan ostamaan suklaata yllätyk-
seksi Joeylle ja Mikelle. Kuljeskellessani kaupassa sattuivat silmäni pieneen ”Hallmark” - 
kirjaan. Aloin lukea sitä, ja se oli kaunein pieni kirjanen, minkä eläissäni olin nähnyt. 

”Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rak-
kautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. 

Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet
 ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, 
mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. 
Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka minä 
antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mi-
tään hyödyttäisi.

Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä; rakkaus ei kadehdi, 
 ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, 
 ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee 
yhdessä totuuden kanssa;  kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, 
kaikki se kärsii. 

Rakkaus ei koskaan häviä; mutta profetoiminen, se katoaa, ja kielillä puhumi-
nen lakkaa, ja tieto katoaa. Sillä tietomme on vajavaista, ja profetoimisemme on 
vajavaista. Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista. 

Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli,
 ja minä ajattelin kuin lapsi; kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen 
on. Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin, mutta silloin 
kasvoista kasvoihin; nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva 
täydellisesti, niin kuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. 

Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme; mutta suurin niistä on 
rakkaus. 

Itkin ennen kuin pääsin loppuun! Sitten kuulin sydämessäni Jumalan lempeän äänen. 
”Avaa kirjan kansilehti nähdäksesi, kuka sen on kirjoittanut!”, Hän sanoi. Avatessani kirjan 
odotin löytäväni jonkun modernin kirjailijan nimen, mutta sen sijaan hämmästyksekseni 
siinä sanottiin: 

”PYHÄN PAAVALIN SANOJA VIISAUDESTA JA RAKKAUDESTA ”
1. Korinttolaiskirje 13 

Näin sain vahvistuksen Jumalalta, että minun tuli lukea Pyhän Paavalin elämästä kertova 
kirja loppuun. 

Noihin aikoihin soitin Marcialle, joka oli läheinen ystäväni. Olimme vuosien varrella 
etsineet paljon vastauksia suuriin elämänkysymyksiin. Olin jakanut hänen kanssaan kaiken 
parin viime vuoden aikana kokemani. En ollut tähän mennessä koskaan avoimesti myöntä-
nyt, että kyseessä oli todella Jumala, joka niin voimakkaasti johti elämääni. Olin sen sijaan 
kätkenyt kaiken sisimpääni, eikä minulla ollut rohkeutta käsitellä sitä. Tuona aamuna ker-
roin Marcialle tarvitsevani jonkinlaisen takeen siitä, että kyseessä todella oli Jumala. Koin 
johdatusta niin usein, ja se oli niin voimakasta, ettei sitä voinut enää kieltää. Minun oli 
kohdattava se. 

Samana iltana luokseni tuli ystäviä vierailulle, ja he toivat mukanaan lempeän vanhan 
naisen. Illan kuluessa vanha nainen pyysi minua syrjään kertoakseen minulle asioita, joiden 
tiesi tulevan Herran sydämeltä. Muistin heti saamani opetuksen Paavi Johannes XXIII:n 
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elämänkerrasta. Tiesin, että jos naisen minulle antama sanoma oli profetia, sen täytyi olla 
totta, ja sen tähden niin myös tapahtuisi! Vaikka minä kuuntelin sitä tuona iltana lähes 
täydellisen epäuskon vallassa, muistan vieläkin joka ikisen sanan, minkä hän minulle sanoi. 
Hän sanoi näin: 

”Sinä olet yksi siunatuimmista naisista, mitä koskaan on maan päällä elänyt. Kestää 
kauan ennen kuin hyväksyt kuka olet, koska olet sellainen, kuin olet; mutta kun 
hyväksyt sen, se tulee olemaan kuin kukan avautuminen. Kaksi ristiä seuraa sinua 
kaikkialle. 

Ja sinulle tulee tapahtumaan niin paljon, että kaikesta siitä kirjoitetaan kirja, 
joka vetää miljoonat ihmiset lähemmäksi Herraansa.” 

Luulenpa, että epäusko levisi kasvoilleni, koska hän kosketti kättäni rohkaisevasti ja sanoi: 
”Kultaseni, älä pelkää! Jumala rakastaa sinua hyvin paljon. Ei ole mitään pelättävää.” Sitten 
hän sanoi, että kaikki saamani kirjat oli lähettänyt mies, joka rakasti minua hyvin paljon. 

Tuskin kykenin uskomaan korviani. ”MIES!” Haukoin henkeäni. ”Miksi? Sehän on 
naurettavaa. Ettekö tiedä, etteivät kirjat tulleet postissa. Ja kuinka on mahdollista, että te 
ylipäänsä tiedätte niistä?” Hän hymyili ja yritti vielä kerran saada minut vakuuttumaan 
Jumalan rakkaudesta. Hetken kuluttua hän lähti muiden ystävieni kanssa. En nähnyt häntä 
enää koskaan. 

Sydämeni oli haljeta. Olin pyytänyt vahvistusta uskolleni ja tiesin, että vaikka en kyen-
nytkään ymmärtämään tai hyväksymään sitä, Herra oli vastannut rukoukseeni. Tuli yhä 
vaikeammaksi kieltää sitä, että Jumalalla näytti olevan kutsu elämääni varten. 

Toisten lähdettyä istuin keittiön pöydän ääressä. Olin lainannut eräältä ystävältäni Raa-
matun, jossa oli Uusi testamentti. Halusin etsiä ne Pyhän Paavalin kauniit jakeet, jotka 
olin lukenut Hallmark-kirjasta muutama päivä aikaisemmin. Istuessani siinä Raamattu kä-
dessäni, tulin tietoiseksi Jumalan läsnäolosta. Tunsin Hänen rakkautensa voimakkaasti, ja 
yllättävä lämpö ympäröi sydämeni. Hän alkoi hitaasti, mutta lempeästi, näyttää minulle 
kirjoituksista kohtia, jotka siunasivat minua enemmän kuin sanoa saatan. Monet jakeet si-
sälsivät asioita, joihin aina olin uskonut, kuten ”et voi rakastaa Jumalaa ja mammonaa”. En 
ollut koskaan oivaltanut, että ne olivat raamatullisia periaatteita! Olin myös hämmästynyt 
löytäessäni Raamatusta erään lempirunoni: 

 ”Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. 
 Aika on syntyä ja aika kuolla. Aika on istuttaa ja aika repiä istutus. 
 Aika on surmata ja aika parantaa. Aika on purkaa ja aika rakentaa. 
 Aika on itkeä ja aika nauraa. Aika on valittaa ja aika hypellä. 

 Aika on heitellä kiviä ja aika kerätä kivet. 
 Aika on syleillä ja aika olla syleilemättä. 
 Aika on etsiä ja aika kadottaa. Aika on säilyttää ja aika viskata pois.   
 Aika on reväistä rikki ja aika ommella yhteen.
 Aika on olla vaiti ja aika puhua. 
 Aika on rakastaa ja aika vihata. Aika on sodalla ja aika rauhalla.” 
 Saarn. 3: l-8 

Sitten, Jumalan rakkauden yhä ympäröidessä minua, avautui Raamattu seuraavien jakeiden 
kohdalta: 

”Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan 
häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. 

Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: se lii-
na on pyhien vanhurskautus. 

Ja hän sanoi minulle: ’Kirjoita: Autuaat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hää-
aterialle!’ 

Vielä hän sanoi minulle: ’Nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat’.” 
Ilm. 19:7-9 

Tuona hetkenä yllättäen ymmärsin, että Jeesus oli johdattanut minut kaikkien noiden kirjo-
jen tykö. Jeesus oli siis se Mies, josta vanha nainen oli puhunut! Jeesuksen siis olin oppinut 
tuntemaan, ja Häntä olin oppinut rakastamaan kuluneina viikkoina ja kuukausina. Jeesus 
rakasti minua! 

Syvä kunnioitus valtasi mieleni. Olin aina nähnyt ympärilläni olevan maailman kau-
neuden, ja minulle se kertoi Jumalan rakkaudesta. Eikö tässä vielä ollutkaan kaikki? Tuskin 
pystyin pitämään sisälläni sitä iloa jota tunsin, alkaessani ymmärtää, että Herra oli myös 
varannut vastauksen syntiimme, joka erotti meidät Jumalasta – Jeesuksen tuloon asti. Tä-
män maailman kauneuden lisäksi saisimme viettää ikuisuuden Hänen kanssaan taivaassa. 
Tämä oli käsittämättömän ihanaa. Tuona iltana tuntemani ihmetyksen tunne on harvoin 
poistunut mielestäni. 

Jumalan rakkauden valtavuus mursi sydänparkani. Itkin parannuksen ja ilon kyyneliä 
antaessani elämäni Hänen käsiinsä. 
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3. LUKU  

PIMEYDESTä VALKEUTEEN
 

Tuosta illasta alkaen sama lämpö ympäröi jatkuvasti sydäntäni. Se oli hyvin todelli-
nen tunne, ja jatkuva muistutus Herran läsnäolosta. Ollessani surullinen sydämeni 
oli raskas, ja kun olin peloissani, se tuntui ahtaalta. Useimmiten sain tuntea juma-

lallisen rakkauden lämmön. 
Koko elämäni ajan olin selvästi tajunnut Jumalan hyvyyden olemassaolon, mutta en 

tiennyt enkä ymmärtänyt mitään pahuudesta tai pimeyden valloista. Tunsin jotakin tämän-
tapaista, kun koulu kääntyi minua vastaan, mutta tällaisiin asioihin uskomista pidin lähin-
nä taikauskona. Niinpä pian sen jälkeen kun olin oppinut tuntemaan elämässäni Jeesuksen 
rakkauden tulin myös tuntemaan saatanan ja sen demonijoukkojen todellisuuden. 

Kaikki alkoi, kun Sandy ja Jim esittelivät minut ystävälleen Gregille. Hän tutustutti 
minut aivan uuteen henkimaailmaan. ”Huomiota herättäviä” asioita alkoi tapahtua sellai-
sen voiman avulla, että oletin kaiken tulevan Jumalalta. Se johti minut aina umpikujaan. 
Greg tutustutti minut Quija-lautaan, joka lupasi minulle monenlaista. Kun lupausten oli 
määrä täyttyä, syyttivät näkymättömät voimat minua epäuskosta, nehän eivät kyenneet 
täyttämään lupauksia. 

Kerran Quija-taulu muodosti seuraavat sanat: ”Saatana on sitonut sinun nilkkasi”, ja 
saatoin selvästi tuntea sen ilkeyden ja vihan. Koko ajan tunsin jatkuvan Jeesuksen rakkau-
den lämmön sydämessäni. Jostain syystä Hän salli kaiken tämän tapahtua! 

Noina viikkoina tapahtui paljon, ja tunsin oloni aina vain sekasortoisemmaksi. Eräänä 
iltana menin Sandyn ja Jimin luokse. Greg oli siellä, ja pahan läsnäolo oli erityisen voima-
kas. Saatana oli avoimen ilkeä tuona iltana, ja tajusin voimakkaan vihan ja pahuuden koh-
distuvan itseeni. Greg oli saatanan pappi, kuten sain myöhemmin tietää, ja tänä iltana hän 
oli saanut saatanalta ohjeet tappaa minut. (Saatananpalvojien keskuudessa uhrit eivät ole 
harvinaisia edes sivistyneessä Amerikassa. Samalla viikolla oli joku tapettu lähellä Bristolia 
olevaa kylää ympäröivissä metsissä.) 

Greg pisti salaa yliannostuksen barbituraatteja ja hallusinaatioita aiheuttavaa huumetta 
limonadini joukkoon. Huumeiden vaikuttaessa saatana voi käyttää valtavaa voimaa, ja jou-
duin elävään painajaiseen. Kuulin Gregin sanovan toisessa huoneessa: ”Miksi se kestää niin 
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kauan?” Samalla tunsin itseni kuolemansairaaksi. Tiesin olevani kuolemaisillani. 
Greg hieroi kahta veistä toisiinsa sanoen: ”Nyt meillä on toinenkin lammasuhri ja mikä 

parasta, kukaan ei koskaan tule tietämään tätä.” 
Näin kahden poikani nukkuvan rauhassa sohvalla, ja sekavuudessani luulin, että saata-

na yritti tappaa heidät, eikä minua. Niinpä, kun tunsin kuolevani, kaaduin heidän väliinsä 
huutaen epätoivoisesti: ”Voi Jeesus, ota minun elämäni, älä heidän!” 

Silloin, jostakin selittämättömästä syystä, aloin tuntea oloni hyväksi. Herra oli pelasta-
nut elämäni. Kannoin lapseni autoon ja ajoin kotiin. Olin kauhistunut. Soitin poliisille ja 
pyysin heitä viemään minut sairaalaan sekä etsimään jonkun, joka pitäisi huolta lapsista, 
kunnes palaisin. Sairaalassa minulle annettiin jotakin vasta-ainetta hallusinaatioita aiheut-
tavalle huumeelle, ja kykenin nukkumaan. En koskaan aikaisemmin ollut käyttänyt huu-
meita missään muodossa. Mutta kauheinta ja pelottavinta kaikessa oli se, että huume oli 
avannut minut saatanan vihalle. Jäin vapaaehtoisesti sairaalaan kolmeksi päiväksi, sillä olin 
liian peloissani mennäkseni kotiin! 

Sandy soitti minulle sairaalaan kerjäten, etten ilmiantaisi häntä ja Jimiä poliisille. Hän 
kertoi, ettei hänellä silloin ollut aavistustakaan Gregin suunnitelmista. Ja hän lupasi, ettei-
vät he enää vaivaisi minua. Lupasin, etten ilmiantaisi heitä. 

Ollessani sairaalassa tuli läheinen ystäväni vierailulle. Hänen nimensä oli Karen Austin. 
Hän ja hänen miehensä Emery asuivat saman tien varrella kuin minä silloin, kun vielä olin 
naimisissa ja asuin maalla. Heillä oli seitsemän lasta. Vaikka heidän talonsa oli täynnä väkeä, 
heillä oli aina aikaa olla huomaavaisia ja ystävällisiä. He olivat kaiken lisäksi tosi hauskoja. 
Karen jätti minulle sairaalaan kortin ja pienen lahjan. Korttiin hän oli kirjoittanut seuraa-
van viestin: 

 ”Taivasten valtakunta on sinapinsiemenen kaltainen, jonka mies otti ja kylvi pel-
toonsa. Se on kaikista siemenistä pienin, mutta kun se on kasvanut, on se suurin 
vihanneskasveista ja tulee puuksi, niin että taivaan linnut tulevat ja tekevät pesänsä 
sen oksille.”   Matt. 13: 31-32 

 Jos sinulla on sinapinsiemenenkään verran uskoa, ei mikään ole sinulle mahdotonta! 
       

Rakkaudella, 
Karen ja Emery 

Lahjaksi oli pakattu pienenpieni sinapinsiemen, joka näytti tuovan tullessaan Jumalan kau-
kaisen lupauksen. Tähän pieneen toivonsäteeseen tarrauduin epätoivon vallassa. Nyt näytti, 
ettei minulla ollut lainkaan uskoa. Ennen kokemustani pimeyden valloista olin luullut kai-

ken yliluonnollisen tulevan Jumalalta. Noiden pelottavien kokemusten jälkeen reagoin voi-
makkaasti päinvastaiseen suuntaan ja epäilin kaiken minulle tapahtuneen olevan saatanasta 
eikä ollenkaan Jumalasta. Niin heitin kaiken Jeesuksen kanssa kokemani ikkunasta ulos, ja 
kun kolmen päivän kuluttua lähdin kotiin, tunsin itseni petetyksi. Olin varma, että minua 
odottaisi tyhjä elämä.
 

1

Kolmen ensimmäisen päivän aikana kotona ei tapahtunut yhtään mitään. Se ei ehkä tun-
tuisi oudolta jostakin toisesta, mutta minulle se oli perin hätkähdyttävää, olihan minulle 
tapahtunut merkillisiä asioita vuosikausia. Nyt arkielämässäkin jokin meni aina pieleen. 
Kerran olin esimerkiksi pyytänyt erästä ystävääni hakemaan minulle asunnostani joitakin 
papereita. Yllättäen hän soitti minulle kiihtyneinä. 

”Eileen, joku on murtautunut taloosi ja ryöstänyt sen. Kaikki on mullin mallin. Luu-
len, että meidän pitää soittaa poliisille.” Sovimme tapaavamme poliisit asunnollani. Poliisi-
partion kanssa kävelimme asuntooni tutkimaan vahinkoa. 

”Aviomiehenne on varmaankin tehnyt tämän!” sanoi vanhempi konstaapeli kuultuaan, 
että olin hiljattain hakenut avioeroa. ”Pystyttekö kertomaan, mitä täältä on viety. Teidän 
pitäisi viedä tämä juttu pikaisesti oikeuteen.” 

Aloin katsella ympärilleni, ja katsellessani kauhistuin yhä enemmän. Lopulta sanoin:  
”Luulen, että kaikki on kunnossa. Mitään ei näytä puuttuvan. En todellakaan halua nos-
taa syytettä. Kiitos vaivannäöstänne.” Aloin johdatella häntä ovelle. Konstaapeli ja ystäväni 
yrittivät suostutella minua tekemään valituksen, mutta pidin pääni. ”Ei, kaikki on kunnos-
sa!” väitin itsepintaisesti. 

Kun konstaapeli vihdoin oli lähtenyt, sain naurukohtauksen: ”Mitä tapahtuu yleensä 
kaikille naisille, joilla on pari huonoa päivää ja heidän kotinsa menee sekaisin? Ei mitään 
tietenkään. He vain tulevat kotiin, ja kun heillä taas on aikaa, he siivoavat. 

Entä minä? Hölmöt ystäväni luulevat, että kotini on ryöstetty, ja soittavat poliisille.” 
Mutta miksi et kertonut meille?” he kysyivät, haukkoivat henkeään naurunsa lomassa. 
”Miten olisin voinut? Olen anonut saada olla lasteni huoltaja. Poliisi olisi varmaan aja-

tellut, että kotini aina näyttää tällaiselta!” vastasin. 
Eikä tässä kaikki. Kommelluksia sattui päivittäin. Mailin korkuinen sitruunakohokas 

lässähti jääkaapin päälle. Englannin setterini kuopi onnellisena maasta naapurini palkinto-
tulppaanit. Jatkuvasti tapahtui jotakin.    

Kun Yvonnesta tuli ystäväni, yritin varoittaa häntä, että elämäni oli kuin luontainen 
kaaos. Eräänä aamuna menimme hänen kahden poikansa, Richien ja Russelin, ja minun 
poikieni kanssa erääseen suureen ostoskeskukseen. Yhtäkkiä hän huomasi kadottaneensa 
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Russelin ihmisvilinässä. Etsimme kaikkialta ja pyysimme lopulta ostoskeskuksen poliisia 
auttamaan etsinnässä. 

Lopulta Yvonne ehdotti: ”Vahdi sinä muita lapsia, minä menen autolle katsomaan, 
olisiko hän siellä.” 

Hän palasi hetken kuluttua hinaten poikaansa, joka selitti itkien äidilleen menneensä 
autoon odottamaan, koska hän ei ollut löytänyt meitä. 

Äkkiä Yvonne kirkaisi: ”Eileen, missä Richie on?” En tiedä miten kaikki tapahtui, mut-
ta hänen toinenkin poikansa oli kadonnut! Poliisi ei voinut uskoa, että olimme kadottaneet 
toisenkin poikamme. Kun vihdoinkin poimimme Richienkin, joka oli eksynyt lemmik-
kieläinkauppaan, lähdimme ostoskeskuksesta niin nopeasti kuin kykenimme, niin kauan 
kuin meillä vielä olivat kaikki pojat tallella. 

Samantapainen kokemus sattui erään Yvonnen Diane- nimisen ystävän kanssa. Menin 
samaan ostoskeskukseen eräänä aamuna hänen ja hänen tyttärensä kanssa. Menimme ra-
vintolaan haukkaamaan välipalaa, ja silloin huomasimme, ettei hänen tyttärensä ollutkaan 
meidän kanssamme. Muistin, mitä Yvonnen pojalle oli tapahtunut, ja kysyin rauhallisesti: 
”Mitä hän yleensä tekee, kun hän eksyy? Meneekö hän mahdollisesti autolle?” 

Diane tuijotti minua vihaisesti. ”En ole koskaan aikaisemmin kadottanut ainuttakaan 
lasta!” hän sanoi ärtyisesti. 

Kerran taas Yvonne, Diane ja minä ajoimme New Yorkiin hakemaan pakettia, jonka 
Yvonnen vanhemmat olivat lähettäneet turkkilaisen kapteenin mukana. Nautimme laival-
la ihanan aterian, joka tarjoiltiin itämaisen vieraanvaraisesti. Myöhään illalla palailimme 
Connecticutiin paketteinemme. Diane ei ollut yhtä seikkailunhaluinen, kun taas Yvonnen 
ja minut oli yhdistänyt juuri voimakas halumme kokea seikkailuja. Nyt Diane oli kovin 
huolissaan siitä, tulisiko hän perheensä luo myöhemmin kuin oli ajatellut. Matkan edetessä 
jännitys autossa kasvoi kasvamistaan. Ylitimme pian New Yorkin ja Connecticutin osaval-
tion välisen rajan ja ajoimme toiset kaksi tuntia. Ilma oli hieman sumuinen, mutta olimme 
varmoja, että olisimme pian kotona. Yllättäen eteemme ilmaantui kilpi, jossa luki suurin 
kirjaimin: ”TERVETULOA NEW YORKIIN”. 

Yvonne ja minä nauroimme niin, että minun piti ohjata auto tien sivuun. Auton ta-
kaistuimella ei näkynyt hymyn häivääkään. Lopulta jatkoimme matkaa, kunnes löysimme 
paikan, mistä saatoimme kysyä ajo-ohjeita. Menin ravintolaan ja kysyin: ”Voitteko kertoa, 
missä olemme?” 

”Mitä sillä on väliä missä olette?” mies sanoi. ”Missä teidän sitten pitäisi olla?” Pian 
olimme taas matkalla, ja tällä kertaa kurssi kohti kotia. Mutta tämän matkan jälkeen Diane 
ei koskaan enää puhunut minulle.

Voisin jatkaa loputtomasti kertomuksiani noilta vuosilta. Luulen, että nyt ymmärrät, 
miksi olin niin hämmentynyt noina kolmena päivänä, kun yllättäen kaikki tämä loppui. 

Mikään ei oikein sujunut, mikään ei mennyt pieleenkään, eikä ylipäänsä mitään näyttänyt 
tapahtuvan. Hiljaisuus oli kouriintuntuva. 

Neljännen päivän aamuna heräsin siihen, että jälleen sain selvät ohjeet Herralta. Löysin 
itseni yllättäen ’tienhaarasta’. Hiljattain tapahtuneen painajaismaisen kokemukseni jälkeen 
olin pelokas luottamaan enää edes Herraan. Varmuuden vuoksi olin hylännyt kaiken koke-
mani koska pelkäsin, että ne tulivat saatanalta, päinvastoin kuin aikaisemmin, jolloin olin 
luullut kaiken tulleen Herralta. Mitä minun nyt siis piti tehdä? 

Soitin Marcialle ja kerroin hänelle ongelmani. 
”Minulla on ehdotus”, Marcia vastasi. ”Tapasin hiljattain miellyttävän pastorin, tohtori 

Reidin. Ehkä hän olisi halukas tapaamaan sinut. Hän on yleensä hyvin kiireinen, mutta yri-
tän soittaa hänelle nähdäkseni, mitä voimme tehdä. Tänä sunnuntaina se ei ehkä onnistu, 
mutta katsotaan, mitä voin tehdä” 

Hetken kuluttua hän soitti. ”Et usko”, hän sanoi. ”Soitin hänelle, ja hän kertoi olevansa 
lähdössä pois muutamaksi päiväksi, mutta oli juuri tullut sisälle hakemaan jotakin unoh-
tamaansa, kun puhelin soi. Hän voi ottaa sinut vastaan sunnuntaina jumalanpalveluksen 
jälkeen, jo kolmen päivän kuluttua.” 

”Voi Marcia, mitä ihmeessä kerron hänelle?” vaikeroin. 
”Älä huolehdi, Eileen. Kun aika tulee, Jumala näyttää sen sinulle niin kuin aina.”  

Laskin kuulokkeen kädestäni ja koin iloa syvällä sydämessäni, kun taas sain tuntea, että 
uskoni Jeesukseen ei ollut turhaa. Näytti siltä, että Hän jälleen teki työtään elämässäni. 

”Mitä kerron tohtori Reidille sunnuntaina?” kysyin Herralta, siirtyen samalla takaisin 
läheiseen suhteeseen Herran kanssa, kuten olin Hänet tuntenut ennen kuin saatana oli 
koetellut minua. 

”Kerro hänelle kaikki kokemuksesi”, Hän vastasi heti. 
”En kaikkea”, vastasin, tuntien itseni häkeltyneeksi. Syvällä sydämessäni kuitenkin tie-

sin, että nyt oli aika avautua ja kertoa, mitä minulle oli tapahtunut kuluneiden puolentoista 
vuoden aikana. 

Seurasin Marciaa kirkkoon. Se oli minulle melkoinen elämys. Olin ollut kirkossa käy-
dessäni katolista koulua, ja muutamia kertoja mieheni kanssa, mutta en koskaan aikaisem-
min Jeesukseen uskovana. 

Nuorisojoukko johti sinä päivänä kokousta. Minusta se oli upeaa. Eräs tytöistä tuli seu-
rakunnan eteen ja sanoi: ”Kasvuamme kristittyinä voisi verrata kukan kasvuun...” 

Istuin selkä jäykkänä, silla Herra muistutti näin siitä, mitä vanha nainen oli minulle 
sanonut –”...Kestää kauan ennen kuin hyväksyt itsesi... mutta kun hyväksyt, se on kuin kukan 
avautuminen...”  

Täytyi siis olla kyse tärkeästä opetuksesta. 
Hän piti käsissään juurakkoa, joka oli kaivettu maasta. Juuret olivat kaikkea muuta 
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kuin kauniita. Hän jatkoi: ”Kuten näette, juuret ovat rumia. Kenenkään mieleen ei tulisi 
kiirehtiä kotiin laittamaan niitä kristallimaljakkoon. Mutta ennen kuin kasvi voi kukkia, 
täytyy juurien juurtua kunnolla maaperään. Niiden täytyy saada ravintoa ja niiden täytyy 
vahvistua, ennen kuin kasvi voi kasvaa.” 

Toisessa kädessään hän piteli kaunista herkkää ruusua. ”Juurten täytyy kehittyä ensin, 
sitten vasta kukka voi kukkia. Juuret eivät ole kauniita, mutta meille ne symbolisoivat sy-
vällistä opetusta ja vaikeita aikoja, joita Herra valvoo, jakamalla meille huolenpitoaan ja 
ravintoa. Me emme voi kukkia kristittyinä, ennen kuin juuremme ovat kasvaneet.” 

Herra auttoi minua lempeästi ymmärtämään, että veisi pitkän ajan, ennen kuin ”kuk-
kani” aukeaisi. Ensin siis ”juurteni” täytyisi kehittyä. 

Tilaisuuden päätyttyä ja viimeisenkin seurakuntalaisen kadottua ovesta menimme toh-
tori Reidin kanssa alakertaan keskustelemaan. Aloitin alusta ja kerroin hänelle koko tari-
nani näyttäen hänelle kaikki kirjat ynnä muut Herran antamat uskonvahvistukset. Samalla 
tunsin itseni typeräksi ja vaivautuneeksi. Vain luottamukseni siihen, että Herra oli järjestä-
nyt tämän tapaamisen, antoi minulle voimaa kertoa kaiken. 

Kun sitten lopetin, hymyili tohtori Reid. ”Ensin minua hieman epäilyttivät nuo kirjat 
ja muu oheismateriaali”, hän sanoi. ”Mutta Herra kielsi minua häiritsemästä sinua ja kehot-
ti kuuntelemaan kertomuksesi johtolankaa. Useimmilla ihmisillä on taskut täynnä ihmeitä. 
Mitä sinä aiot tehdä omalla ostoskassillisellasi?” kiusoitteli hän ystävällisesti. 

Sitten hän rukoili hiljaa hetken ja sanoi: ”Olen saanut tiedon Herralta, että Hän todel-
lakin johdattaa sinua, ja Jeesuksella näyttää olevan kutsu elämääsi varten. Tunnen voimak-
kaasti, Eileen, että hän lähettää sinut hengelliseen erämaahan joksikin aikaa, sillä Hänellä 
on paljon opetettavaa sinulle. Luulen, että sinun on syytä erityisesti oppia erottamaan se, 
mikä tulee saatanalta ja mikä tulee Jumalalta. Hän on todistanut sinulle, että saatana todella 
on olemassa, mutta sinun tulee luottaa siihen, että Jeesus on aina voittaja, jos vain luotam-
me Häneen. On olemassa hyvä ohjesääntö siihen, miten oppia erottamaan mikä on Her-
rasta, mikä saatanasta. Jos sinulle tapahtuu jotakin, mitä ei ole Raamatussa, niin hylkää se, 
sillä se ei ole Jumalasta. Herra haluaa sinun käyvän myös kasteella, mutta sinun ei tarvitse 
liittyä mihinkään kirkkoon. Tätä en ymmärrä, Eileen, mutta Herra näyttää sanovan näin.” 

Minun olisi pitänyt hämmästyä, kun pappi neuvoi minua olemaan liittymättä kirk-
koon, mutta ajatus kasteelle menosta salpasi henkeni. 

”Kasteelle?” nielaisin. ”Oletteko aivan varma, että minun pitäisi mennä kasteelle?” 
Tohtori Reid selitti, ettei kasteessa tulla minkään uskontokunnan jäseneksi, vaan se 

on kuuliaisuutta Jumalan Sanaa kohtaan, ja symboloi sitä uutta luomusta, joksi tulemme 
syntien anteeksiantamuksen kautta, ja josta tulemme osallisiksi kun hyväksymme ja tun-
nustamme Jeesuksen. 

Vastahakoisuuteni paljasti sen, että olin enemmän juutalainen kuin mitä olisin ollut val-
mis myöntämään. ”Ei kai siinä tarvita kenenkään läsnäoloa?” kysyin toivoen salaista kastetta.

”No”, hän hymyili, ”yleensä mukana on muutamia todistajia!” 
Tohtori Reid kertoi minulle omasta uskonvaelluksestaan Herran kanssa. Hän kertoi 

suunnitelleensa ensin ammatillista uraa, mutta sitten hän yllättäen tuli tietoiseksi Herran 
kutsusta tulla papiksi. 

”Tarkoitatteko, että Jumala todella voi kutsua jonkun papinvirkaan?” kysyin epäuskoi-
sena.

Monet päättävät ryhtyä papiksi itse, kuten joku toinen päättää ryhtyä lääkäriksi tai 
asianajajaksi. Mutta todellisen Jumalan palvelijan tulee tuntea Hänet eikä vain opiskella 
Hänestä”, hän selitti. (Tajusin heti että pastori Smith raukka ei varmaan tuntenut Herraa 
lainkaan.) 

Tohtori Reid kertoi myös, että Herra oli tuohon aikaan antanut hänelle palvelutehtä-
vän pappien sijaisena. ”Menen niihin seurakuntiin, joihin Herra minut lähettää ja joissa 
seurakunta odottaa vakinaisen papin valintaa. Yleensä Herra lähettääkin minut sellaiseen 
seurakuntaan, jossa kaivataan Hänen elämäänsä ja rakkauttaan. Ja kun seurakunta on op-
pinut tuntemaan Hänet, lähettää Hän minut jonnekin muualle.” Minusta se tuntui hyvin 
vaikealta tehtävältä.

Jutellessamme kului lähes koko iltapäivä. Ihailin hänen lämmintä huumorintajuaan ja 
henkilökohtaista tapaansa tuntea Jeesus. Iloitsin myös siitä, että hän ymmärsi kaiken mitä 
minulle oli tapahtunut! 

Ennen kuin erosimme, hän sanoi minulle: ”Soittele jos tunnet, että vaimoni ja minä 
voimme olla joksikin avuksi, Eileen. Olet myös tervetullut seurakuntaamme milloin vain 
haluat.” 

Olin luvannut kertoa Marcialle kaiken, mitä oli tapahtunut, ja nyt ajaessani hänen 
luokseen koin eräänlaisen kriisin. Tuohon mennessä ei vielä kukaan ollut vahvistanut sitä, 
että Jumala todella oli kanssani, lukuun ottamatta vanhaa naishenkilöä muutama viikko 
aikaisemmin. Yllättäen jouduin kohtaamaan uudenlaisen vastuun. Olinhan nyt hyväksynyt 
sen, että Jumalalla oli kutsu elämääni varten ja että nyt kuuluin Jeesukselle. Enää en voinut 
peruuttaa sitä mitä oli tapahtunut, ja olin kauhistunut. 

Marcian luota soitin heti tohtori Reidille, sillä luotin siihen että hän jos kuka tietää mil-
lainen on  Jumalan tapa toimia. Kuvailin hänelle paniikkiani. ”Sanoitte, että jos tarvitsisin 
apua, saisin soittaa teille, joten voinko muuttaa teille?” kiusoittelin. 

Tohtori Reid nauroi: ”Täytyy myöntää, etten odottanut kuulevani sinusta aivan näin 
pian. Tiedän kuitenkin, että Herra johdattaa sinua edelleenkin, Eileen. Ole rohkea!” hän 
sanoi. 

Niinpä ainakin näytti siltä, että uusi seikkailu oli alkamassa. 
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4. LUKU 

LAULUJA RAKKAUDESTA 

Monia asioita tapahtui hengellisessä erämaassani. Ensimmäinen läksyni oli oppia 
tuntemaan paremmin Jeesus - ja kuka minä olin, suhteessani Häneen. Ensim-
mäinen kirja, jonka Herra laittoi minut lukemaan, oli: The Practice of the Presen-

ce of God (Jumalan läsnäolon harjoitus). Sen oli kirjoittanut Veli Laurentius. Hän oli maal-
likkoveli, joka työskenteli karmeliittaluostarin keittiössä Pariisissa 1600-luvulla. Kustantaja 
kuvasi Veli Laurentiusta tähän tapaan: 

”Tämän kirjan arvo on sen kristillisessä nöyryydessä ja yksinkertaisuudessa. Veli Lau-
rentius ei ollut itserakas oppinut. Teologiset ja opilliset keskustelut pitkästyttivät häntä, 
tuskin hän edes huomasi niitä. Hänen ainoa kaipuunsa oli yhteys Jumalaan. Löydämme 
hänet useammin ylistämässä keittiössään kuin katedraalista. Hän saattoi sanoa: ’Kiireinen 
työ ja rukous eivät vieroksu toisiaan. Saatan omistautua Jumalalle yhtä tyynesti keittiön me-
lussa ja hälyssä, missä useat ihmiset yhtaikaa kyselevät kaikenlaista, kuin ollessani polvillani 
ehtoollisella.’’
 

1

Niinpä aivan uskonvaellukseni alkutaipaleen ”erämaassa”, jonne Herra oli minut johdatta-
nut, Hän opetti minulle tällaisen uskon perusperiaatteen: On mahdollista olla alati Hänen 
läheisyydessään, ja minun tuli pyrkiä jättämään kaikki tekemäni Hänen tahtoonsa. 

Herra lahjoitti minulle kaipauksen, että joka hengenvedolla saisin tuntea Hänen läsnä-
olonsa. 

Veli Lawrence selitti: 

”On suuri harhaluulo, että rukoushetket tulisi erottaa muista hetkistä; että mei-
dän tulisi pakonomaisesti erottaa toisistaan toiminnan aika ja rukouksen aika. 
Hänen rukouksensa on yksinomaan Jumalan läsnäolon tuntoa, ja sielu voi näin 
ollen olla välinpitämätön kaikelle muulle paitsi jumalalliselle rakkaudelle. (Kun 
Veli Laurentiuksen tietyt päivittäiset rukoushetket olivat ohi, eli hän yhä Juma-
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lan kanssa ylistäen ja kiittäen Häntä koko voimastaan. Hän eli iloiten ja samalla 
toivoen, että Jumala antaisi sopivasti kärsimystä vahvistaakseen hänen uskoaan.)

Että meidän tulisi kertakaikkisesti, kaikesta sydämestämme luottaa, antautua  
kokosydämisesti Hänelle, turvautuen siihen, että Hän ei meitä petä.

Että uskonnon koko olemus on usko, toivo ja rakkaus, joita harjoittamalla 
meistä tulee yhtä Jumalan tahdon kanssa. Ja että kaikki muu tämän rinnalla on 
yhdentekevää. Päämääränä olkoon se, että lopulta tulemme vedetyksi ikuisuu-
teen, uskossa ja rakkaudessa. 

Että kaikki se on mahdollista sille, joka uskoo, että se on helpompaa sille, joka 
toivoo, että se on paljon helpompaa sille, joka rakastaa, ja vieläkin helpompaa 
sille, joka uskollisesti harjoittaa näitä kolmea hyvettä. 

Että elämämme tavoitteet tulisi asettaa siten, että meistä kasvaisi niin hyviä 
Jumalan palvelijoita kuin mahdollista ja joita saisimme olla iankaikkisesti. 

Että, kun alamme elää hengellisesti, meidän tulisi tutkiskella minuuttamme 
sen syvyyksiin asti. Meidän tulisi alistua siihen, ettemme ansaitse kristityn nimeä, 
vaan itsessämme on ainoastaan ylenkatsetta... Sanalla sanoen ihmisiksi, joita Ju-
mala nöyryyttää monella tuskalla ja vaivalla yhtä hyvin ulkoa kuin sisältäkin päin. 
Tämän jälkeen emme saisi ihmetellä, että ihmiset aiheuttavat meille vaikeuksia, 
kiusauksia, vastoinkäymisiä ja ristiriitoja. Meidän tulisi päinvastoin alistua niihin 
ja kantaa niitä niin kauan kuin Jumala hyväksi näkee, ja pitää niitä hyvin hyö-
dyllisinä. 

Että mitä suurempaa täydellisyyttä sielu janoaa, sitä riippuvaisempi se on ju-
malallisesta armosta.” 

Veli Laurentiuksen sanoma helähdytti sieluni syvimpiä kieliä, vaikka uskonvaellukseni var-
haisessa vaiheessa tuskin olin tietoinen syntisyydestäni. Ymmärsin, että on mahdollista olla 
jatkuvasti tietoinen Herran läsnäolosta sydämessä. En kuitenkaan aavistanut, että kyse oli 
siitä, mitä Herra tekisi elämässäni puhdistusten ja kurinalaisuuden kautta, kunnes minusta 
tulisi Hänen käyttöönsä tyhjennetty astia. Sen sijaan yritin omaksua itselleni piirteitä, joi-
den oletin sopivan pyhimykselle. Lakkasin tietysti nauramasta ja yritin olla mahdollisim-
man hurskas ja pyhä. Jeesus oli koskettanut Marciaa rakkaudellaan suunnilleen samoihin 
aikoihin kuin minua. Hän työskenteli myös ankarasti yrittäessään muuttaa persoonaansa 
tyypilliselle uskovalle sopivaksi. 

Totta kai se oli rasittavaa, ja jo kolmen viikon kuluttua oli pyhyys tipotiessään. 
Eräänä päivänä olimme lasten kanssa kylässä Marcian luona. Heidän leikkiessään hän 

ja minä istuimme keittiön pöydän ääressä kuorimassa herneitä. Hyvin varovati aloimme 
keskustella asiasta. 

”Herra tunsi meidät jo ennen kuin annoimme elämämme Hänelle, eikö vaan?” Marcia 
kysyi. 

”Näin on”, vastasin. 
”Ja siitä huolimatta Hän rakasti meitä, eikö vaan?” 
”Totta!” 
”Ehkäpä, mutta olisikohan se luvallista, että käyttäytyisimme niin kuin aina ennenkin 

ja jättäisimme muuttumisen Herran huoleksi.” 
”Marcia, oletko tosiaan sitä mieltä?” 
Naurahdimme hieman kokeilumielessä, ja kun katto ei pudonnut päähämme, saa-

toimme viskata ”nunnankaavut” syrjään ja olla oma itsemme. Sen sijaan pyrimme olemaan 
päivittäin Herralle kuuliaisia, jotta tunnistaisimme hänen kasvatusmenetelmänsä omassa 
elämässämme. 

Hetken päästä huomasin tulleeni Marcian olohuoneeseen, jossa Herra sai minut luke-
maan yhden luvun eräästä kirjahyllyssä olevasta kirjasta.

”Voimme verrata Jumalan ja ihmisen välistä suhdetta ikkunaan osuvaan valonsä-
teeseen. Ikkunan puhtaudesta riippuu, miten paljon auringonvaloa pääsee läpi. Siitä 
huolimatta, miten puhdas ikkuna on, pysyy se ikkunana. Se säilyttää oman olomuo-
tonsa. Näin on Jumalan ja ihmisenkin välisessä suhteessa. Meidän tulee avoimesti 
ottaa vastaan Hänen valonsa, mutta kaikesta huolimatta pysymme epätäydellisinä 
olentoina.” 

Tämä oli Herran vahvistus. Oli huojentavaa saada jättää oma muuttumistyömme Hänen 
käteensä! 

Noina kesäkuukausina Herra opetti minua paljon. Tärkein opetus oli se, että opin erot-
tamaan sielunvihollisen ja Herran äänen toisistaan. Usein se oli helppoa, koska saatana 
pommitti mieltäni ajatuksilla, epäilyksillä, kysymyksillä ja sekasorrolla, kun taas Herra pu-
hui selvällä ja herkällä tavallaan sydämessäni. Herra osoitti minulle selkeästi tahtonsa, ja 
opin jo varhain, että jos epäilin oliko kuulemani Herrasta, minun ei tullut tehdä mitään, 
ellei Hän vahvistanut sitä. Ja tietysti tiesin, että niin pian kun Hän oli vahvistanut asian, 
Hän odotti minun myös kuuliaisesti tekevän kaiken, mitä Hän minulta pyysi.

Pystyin usein suorittamaan arvion lopputuloksen perusteella. Saatana on sekasorron 
kuningas ja yrittää kaikilla mahdollisilla tavoilla himmentää uskomme ja näkymme Jeesuk-
sesta. Ollessani epäuskoinen, kysyin itseltäni usein: ”Jos tottelen tätä ohjetta, viekö se minut 
lähemmäksi Jeesusta?” Tämän mittapuun avulla oli helppo ratkaista kuka minulle puhui.

Johanneksen evankeliumissa, luvussa kymmenen, Jeesus puhuu paimenen suhteesta 
lampaisiinsa: 
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”Hänelle ovenvartija avaa, ja lampaat kuulevat hänen ääntänsä; 
ja hän kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos. 

Ja laskettuaan kaikki omansa ulos hän kulkee niiden edellä, 
ja lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä. 
Mutta vierasta ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä, koska eivät tunne vierasten 
ääntä.” 
Joh. 10:3-5 

Jeesus jatkoi edelleen: 

”Minä olen se hyvä paimen, ja minä tunnen omani, ja minun omani tuntevat 
minut. Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seu-
raavat minua. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, 
eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni.” 
Joh. 10:l4, 27 - 28 

Jeesus opetti myös sen käsittämättömän tosiasian, että raamatulliset profetiat täyttyvät mei-
dän elinaikanamme, ja että Jeesus palaa tämän sukupolven aikana, hallitakseen maan päällä 
tuhat vuotta. Se todella hämmästytti minua enkä voinut käsittää, että meillä on etuoikeus 
elää tätä maailmanhistorian merkittävintä aikakautta. 

Ihmettelin usein, miksi toisilla kristityillä ei ollut samaa riemua kuin minulla, ja miksi 
he eivät palaneet halusta kertoa Jumalan rakkauden korkeudesta ja syvyydestä. Silloin Herra 
muistutti minua siitä, mitä tohtori Reid oli minulle selittänyt – että monet, jotka kutsuvat 
itseään kristityiksi, eivät aina ollenkaan tunne Jeesuksen rakkautta. He uskovat tyhjään us-
kontoon ja ihmisoppeihin sen sijaan, että kohtaisivat henkilökohtaisesti Jeesuksen rakkau-
den. Oivalsin, että juutalainen taustani oli etuoikeus, koska minulla oli vain vähän ”unoh-
dettavaa” kristillisyydestä. (Ainoa asia joka minun tuli unohtaa oli kaikki se kauheus, mitä 
historian kuluessa oli tehty juutalaisille Jeesuksen nimessä. Sillä ei taas ole mitään tekemistä 
Hänen kanssaan.) Mahtaa olla vaikeaa kasvaa koko elämänsä siinä luulossa, että on kristitty, 
ja sitten tajuta, ettei olekaan. Jeesuksen rakkaus on niin ihmeellinen, että sen täytyy painaa 
vaa’assa enemmän kuin haavoitettu ylpeys, jota ihmiset tällöin tuntevat. 

1

Tuolloin kaikki tieto Jeesuksesta perustui omaan kokemukseeni. Olin tuntenut Hänen 
rakkautensa yli vuoden tietämättä, että se oli Hän. Siitä illasta lähtien, jolloin Jeesus oli 
kirkastanut rakkautensa minulle, oli minulla kuin taivaallisen rakkauden huopa sydämeni 
ympärillä. Se oli hyvin todellinen tuntemus. Kuten jo kerroin, sydämeni tuntui raskaalta 
ollessani surullinen, ja kun olin peloissani, se tuntui kutistuvan. Useimmiten sitä kuitenkin 
ympäröi tämä taivaallisen lämmön huopa. Olin oppinut seuraamaan hänen kehotuksiaan. 
Hän puhui usein ja kirkasti itseään päivä päivältä. Hänestä oli todella tulossa ystäväni ja 
toverini. Iloitsin hänen läheisyydessään viettämistäni hetkistä.

Kun tulin tuntemaan Hänet paremmin, yllätyin erityisesti kahdesta asiasta. Toinen oli 
Hänen ihastuttava huumorintajunsa. Toinen oli se, että aloin ymmärtää Hänen maanpäälli-
sen elämänsä tuskan ja kärsimyksen sekä Hänen surunsa taivaassa niistä, jotka kääntävät sel-
känsä Hänen rakkaudelleen, ja surun kaikesta siitä, mitä monille tehdään Hänen nimessään.

Hän ohjasi askeleeni, ja kun seurasin Häntä, odotti minua jokin merkki Hänen rak-
kaudestaan, tai jonkinlainen opetus. Kristittynä eläminen merkitsi minulle tätä. Muusta en 
tiennytkään. Sen tähden olin hyvin ymmälläni huomatessani, että Herra ei kohdellut Mar-
ciaa eikä muita ystäviäni samoin. Ehkä kyseessä oli vain epäusko Jumalan toimintatapoja 
kohtaan, mutta pelästyin todella huomatessani, ettei kukaan näyttänyt oikein ymmärtävän 
mitä minulle tapahtui.

Eräänä päivänä keskustelin tästä ongelmasta tohtori Reidin kanssa. Kävin lasten kanssa 
säännöllisesti hänen seurakunnassaan, ja hänestä oli tullut minulle todellinen ystävä. Hän 
totesi hymyillen, että kokemukseni oli epätavallinen. 

”Selitän sen sinulle Eileen tähän tapaan. Luulen, että sinulla on mystinen kokemus 
Herran rakkaudesta. Se on nykyisin hyvin epäselvä ja väärinkäytetty termi, mutta minä tar-
koitan tässä sen alkuperäistä merkitystä. Ehkä parhaiten voisin selittää sen näin. Ajatellaan, 
että seurakunnassa on henkilö, jolle Herra haluaa puhua. Rukouksen aikana Herra antaa 
minulle aiheen sunnuntain saarnaan. Sunnuntaina saarnatessani Hän koskettaa juuri tuota 
ihmistä rakkaudellaan. Sellaisessa Jumala-suhteessa kuin sinulla on, Hän ohjaa sinut suo-
raan tuon henkilön luokse viemään sanoman, jonka Hän haluaa sinun sanovan!”

Hänen ymmärtämyksensä lohdutti, mutta kun Jeesus yhä edelleen jakoi rakkauttaan 
ja osallistui elämääni, alkoi ahdinkoni jälleen kasvaa. Jo sinä ensimmäisenä iltana, jolloin 
opin tuntemaan Hänet, minun piti oppia hyväksymään niin paljon. En tiennyt, kuinka 
käsitellä sitä kaikkea. Halusin uskoa Hänen lupauksiinsa, mutta en kyennyt siihen. Tilanne 
oli pulmallinen. Lopulta, eräänä iltana kun en enää kestänyt, polvistuin ja kyynelten vir-
ratessa tyhjensin sydämeni Hänelle. En voinut torjua Hänen rakkauttaan minua kohtaan, 
mutta en tiennyt kuinka ottaa se vastaan. Kerjäsin Hänen apuaan, kunnes lopulta vai-
vuin levottomaan uneen. Seuraavana aamuna Herra kehotti minua ostamaan kotini lähellä 
olevasta kaupasta erään äänilevyn. Ryntäsin jännittyneenä kotiin uuden ostokseni kanssa. 



52 53

Kuunnellessani lauluja tulvi sydämeeni miltei kipeää tekevä rakkaus. Oli kuin Jeesus itse 
olisi laulanut nämä laulut minulle. Tässä tuli jälleen vastaus edellisiltaiseen tuskanhuutooni. 
Levykansion ensimmäinen laulu oli tämä:

”Uneksin viime yönä kuulevani äänesi, ja sanasi eivät jättäneen minulle valinnanva-
raa. Sinä sanoit, että meillä on voima.  
Ja sanoit, että hetki on oikea, mutta et tiedä miten. 
Voisinpa näyttää tien.” 

Olin häkeltynyt. Laulu alkoi sanoilla: ”Uneksin viime yönä” - ja juuri edellisenä yönä olin 
huutanut Hänelle epätoivoni. Laulu jatkui:
 

”Niin kuin lintu kaukaisella vuorella, kuten laiva kartoittamattomalla merellä 
olet eksynyt käsivarsille, jotka löysivät sinut. 
Älä pelkää, rakkauden suunnitelmat laaditaan. Älä pelkää. 

Uneksin viime yönä, että lausuit nimeni. 
Olit lukittuna salaisuuksissasi, kutsuen nimeäni. 
Kerroit kadottaneesi avaimen. Kerroit kaipaavasi vapauteen, 
mutta et tiennyt miten. Saanko näyttää sen nyt? 

Jos on aika aloittaa rakkaus, anna sen olla nyt. 
Anna sen mennä! Laske se vapaaksi! 

Kuten lintu kaukaisella vuorella, 
kuten laiva kartoittamattomalla merellä, 
olet eksynyt käsivarsille, jotka löysivät sinut. 
Älä pelkää, rakkauden suunnitelmat laaditaan. 
Älä pelkää!” 

Kerron myös erään toisen laulun sanat. Siltä varalta, että joku lukija miettii, voiko Hän 
tuntea Jeesuksen rakkauden ja ystävyyden, tämä laulu antaa vastauksen, kuten antoi mi-
nullekin silloin.

”Sinun ei tarvitse kysyä, olenko ystäväsi, 
sillä minä olen, minä olen. 
Olen ystäväsi, sinun tulee muistaa Minut. 
Minä näin läpi hajanaisen maailman. 

Otin sen saastan pois ja kätkin sen, muistatko Minut? 
Kulkien maailmassa, löytäen sinut, sinut, sinut, 
sinun ei tarvitse pukea ajatuksiasi sanoiksi. 

Jos tarvitset syyn alkaa uudelleen, minä olen, 
minä olen, minä olen. 
Tulet löytämään vastauksen matkan päästä. 
Minä odotan siellä, ystäväni, sinun tulee muistaa Minut. 
Minä tunnen sinut, minä kutsun sinua ystäväkseni. 
Tunne itsesi vapaaksi, muista Minua. 
Kulkien maailmassa, löytäen sinut, sinut, sinut. ” 

Seuraava laulu on suosikkini. Tavallaan jo ensimmäinen rivi muistuttaa minulle siitä kuinka 
yksin Jeesus oli täällä maan päällä. Hänellä oli seuraajia ja ystäviä, tietysti, mutta kukaan ei 
todella ymmärtänyt Häntä. He kunnioittivat ja hämmästelivät Häntä. He rakastivat Hän-
tä ja nauroivat Hänen kanssaan, mutta Hänen jumalallisuutensa ja yhteytensä Isään eristi 
Hänet suurista joukoista. Rakkautensa syvyyden tähden Hän myös kärsi syvästi. Olisin 
halunnut lohduttaa Häntä.    
 

”Laivani purjehtii myrskyisiä meriä, taistelun valtameriä,
kyynelin kyllästettyjä. 
Vihdoinkin on satama luonasi, nyt kun sinut löysin. 
Voi, annan elämäni kepeästi rakkaalleni. 
Annan sen vapaasti ja täydellisesti armaalleni. 

Elämä kulkee utuisena ohi, kuin kevyt huokaus. 
Ja hitaasti hänen päänsä kumartuu,  ja kuulet hänen itkevän hiljaa. 
Voi, annan elämäni kepeästi rakkaalleni. 
Annan sen vapaasti ja täydellisesti armaalleni. 

Sanat, jotka sanot ollessamme kahden, 
vaikka teot puhuvat selvemmin kuin sanat. 
Ainoa, mitä voin sanoa: ”Rakastan sinua - paranna kaikki haavani. 
Nosta purjeesi aurinkoon, tunne vastasyttynyt lämpö. 
Jaa jokainen, jok’ikinen unelma – sillä ne kuuluvat kaikille”

 
Kansiossa oli muitakin lauluja, jotka merkitsivät minulle paljon. Jotkut valmistivat minua 
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kärsimyksiin ja siihen, että Hänen lupaustensa täyttymys odotti jossakin kaukaisessa tule-
vaisuudessa. Erään laulun sanat kypsyttivät minua matkustamaan uuteen maahan, vaikka 
en ollenkaan ymmärtänyt, mistä oli kyse. Pääasia oli, että ne opettivat minua tuntemaan 
Häntä yhä syvemmin sekä persoonana, että ystävänä. Luultavasti nämä laulut eivät useim-
mille kansion ostajille merkitse mitään. Herra voiteli laulut rakkaudellaan, ja se teki ne 
minulle niin eläviksi. Nuo laulut merkitsivät paljon noina alkuaikoina, jolloin opettelin 
kulkemaan Hänen seurassaan. 

Tärkeää oli myös se, mitä Hän opetti minulle rakkaudesta - ei inhimillisestä, vaan ju-
malallisesta, rajoittamattomasta ja kauniista. Tajusin, että Jumala tuli, muokkasi sekä val-
misti meitä olemaan tuon rakkauden kanavina. Kuinka kaipasinkaan sitä. 

Kuunnellessani seuraavaa laulua, muistin kirjaani koskevan profetian. Samalla tajusin, 
että kirjan on oltava niin kauan sanaton kunnes olin oppinut ymmärtämään ja vastaanot-
tamaan Hänen rakkauttaan. 

”Eikö rakkaus ole oikukas, sana jo1la leikittelemme, 
välinpitämättöminä, epätoivon aiheuttajina. 
Jokainen hengenveto, jonka vedämme. 
Mutta rakkaus on kudelankamme, joka tekee meidät yhdeksi. 

Tiedätkö, se saa minut huutamaan. 
Toivoisin voivani olla sisimmässäsi, ollakseni yhtä rakkautesi kanssa. 

  
Eikö rakkaus ole oikukas, lehden kääntäminen. 
Kirja ilman sanoja, jos emme kirjoita rakkaudessa. 
Sen pois heittäminen on sama kuin päivän kadottaminen ajan lentohiekkaan –

Tiedätkö, se saa minut melkein itkemään. 
Toivoisin voivani olla sydämessäsi,
ollakseni yhtä rakkautesi kanssa.”

 
Vielä nytkin muistan ne kesäillat kun olin ensin pannut pojat vuoteeseen ja sitten kuuntelin 
lauluja. Noina iltoina tunsin Hänen läsnäolonsa ja läheisyytensä niin voimakkaasti ja silti 
lempeästi, että luulin sydämeni halkeavan. Se oli niin ainutkertaista, että toivoin noiden 
rakkaudentäyteisten kesäpäivien jatkuvan ikuisesti. 

Eräänä päivänä Jeesus näytti minulle sivun eräästä toisesta rakkauslaulusta. Hän näytti 
sen niin henkilökohtaisella tavalla, etten pysty sitä edes kuvaamaan. Se oli Korkeasta Veisus-
ta, Raamatusta. Luin myöhemmin koko laulun ja minulle se oli selvää kuvausta Jeesuksesta, 

rakastetusta. Ja rakkaus, jota kirja kuvaili, oli juuri sen rakkauden kaltainen, jota olin saanut 
ottaa vastaan päivästä päivään. 

1

Noina autuaallisina kuukausina tapahtui todella paljon. Tuntui kuin Jeesus olisi pitänyt 
minua sylissään ja vuodattanut ylitseni rakkautensa siunauksia. Minulle kaikki tämä oli 
”tavallista”, olinhan kokenut näin jo siitä hetkestä lähtien, kun opin tuntemaan Jeesuksen! 
Aluksi en ymmärtänyt, että tällaista saattoi tapahtua minulle meidän päivinämme. Silloin 
Herra johdatti minut lukemaan Marjorie Holmesin kirjoittaman ihastuttavan kirjan Two 
from Galilee (Kaksi Galileasta). Lukiessani tätä totuudenmukaista kuvausta Marian ja Joo-
sefin elämästä ymmärsin, että he molemmat, kuten kaikki muutkin, joita Jumala käyttää , 
olivat tavallisia ihmisiä. Jumala oli valinnut heidät omia tarkoitusperiään varten. Nyt pys-
tyin sijoittamaan kokemukseni ”nykyaikaan”. 

Vaikka kaikki kokemukseni olivat hyvin epätavallisia, oli niiden joukossa sellaisia, joita 
nimittäisin ”eriskummallisiksi”. 

Tällainen ”eriskummallinen” kokemus oli se, kun olin katsonut amerikkalaista televi-
siosarjaa ”Mooses, lainantaja”. Se oli hyvin liikuttava tulkinta muinaisesta ihmeestä, mutta 
se oli tehty niin todentuntuiseksi että se vaikutti ajankohtaiselta vielä nytkin. Sarjan vii-
meisen osan jälkeen suljin television ja kävelin hiljaisena ja liikuttuneena keittiöön. Silloin 
tiedostin Isän, Jumalan läsnäolon. Se oli niin voimallista ja todellista, ja Hänen rakkautensa 
oli niin valtavaa ettei sydänparkani kestänyt sitä. Vaivuin maahan pyytäen Jumalaa lopet-
tamaan, sillä tiesin että en säilyisi hengissä, en kykenisi elämään noin valtavan rakkauden 
läheisyydessä. 

Seuraavassa hetkessä kaikki oli ohi. Tunne Jumalan musertavasta läsnäolosta oli men-
nyt. Tuo lyhyt hetki vaikutti syvästi koko elämääni. Tuohon asti olin vastustanut Hänen 
rakkauttaan. Olin usein sanonut: ”Voi Herra, kiitos rakkaudestasi, mutta en ansaitse sitä. 
Olen arvoton!” Mutta tuona lyhyenä hetkenä, jolloin kohtasin elävän Jumalan, tajusin että 
Hän tiputtaa vain minimaalisen pieniä pisaroita rakkaudestaan pieniin sydämiimme. Ja 
vain siitä syystä, ettei yksikään ihmissydän voisi kestää Jumalan rakkauden koko täyteyttä! 
Tämä rakkaus on niin ääretön ja suurenmoinen, ettemme voi sitä käsittää. Ymmärsin, ett-
emme koskaan ole Hänen rakkautensa arvoiset, mutta arvottomuutemme ei estä Häntä 
rakastamasta meitä. 

Tiesin, että saamani ilmestys Jumalan rakkauden suuruudesta liittyi jotenkin Moosek-
seen ja juutalaisten Exodukseen, mutta minulla ei ollut aavistustakaan, miksi Herra valitsi 
juuri tuon illan asettaakseen minut kasvotusten pyhyytensä kanssa. 
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1

Muutama viikko myöhemmin opin poikani välityksellä lisää Jumalan rakkaudesta. Eräänä 
upeana kesäpäivänä Joey, Michael ja minä olimme ajelulla maaseudulla, kun yllättäen aurin-
gonsäteet siivilöityivät kauniisti pilven raosta. Minulle tällainen oli aina merkkinä Jeesuksen 
rakkaudesta, mutta olin liian ujo kertoakseni sitä kenellekään. Tuntuihan järjettömältä, että 
Herra osoittaisi rakkauttaan yksityiselle ihmiselle näin kauniilla tavalla. 

Yllättäen Joey sanoi: ”Hei, katsokaa noita valonsäteitä, jotka tulevat pilvien välistä. Se 
on Jumalan tapa sanoa: ”Rakastan sinua, äiti.” 

Joeyn sanoessa tämän Herra vahvisti nämä sanat sydämessäni. Ymmärsin, että itse asias-
sa me rajoitamme Jumalaa. Hän kykenee todellakin osoittamaan meille rakkauttaan lukemat-
tomilla eri tavoilla. Meidän olisi vain tiedostettava, että se tulee Häneltä! Joeyn lausahdus 
siunasi minua, sillä on hienoa elää lasten parissa, jotka ovat Herralle avoimia. Sellaisiahan 
meidän aikuistenkin tulisi olla yksinkertaisen avoimia Hänelle, luottaen Häneen ilman 
teeskentelyä. Lapset ovat aina olleet minulle ilonaiheita, ja kun näen heidän vaeltavan Her-
ran yhteydessä, opin heitä tarkkailemalla enemmän kuin mitä suurinkaan teologi kykenisi 
minulle opettamaan. (Ajattelepa lapsen tiedostamatonta luottamusta, kun hän hyppää kor-
keuksista isän käsivarsille, epäilemättä hetkeäkään, etteikö isä ottaisi häntä kiinni! Vastaava 
suhde aikuisen ja Taivaallisen Isän välillä on murheellisen vajaa. Useimmille uskonhyppy 
Isän syliin ei juolahtaisi mieleenkään. Se on typerää, silla maalliset isämme voivat kyllä pet-
tää meidät, mutta Taivaallisen Isän rakkaus ja huolenpito eivät koskaan petä.) 
 

”Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen tykö ja sanoivat: ”Kuka on suurin 
taivasten valtakunnassa?” Niin hän kutsui tykönsä lapsen, asetti sen heidän kes-
kellensä ja sanoi:

”Totisesti, minä sanon teille: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse 
taivasten valtakuntaan. Sentähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on 
suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka ottaa tykönsä yhden tämänkaltaisen lapsen 
minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut...”  
Matt. 18:l - 6 

Joeyn syntymästä alkaen pidin äitinä olemista tärkeänä, jännittävänä ja tyydytystä tuottava-
na työnä. Lapset kiehtoivat minua, koska heidän elämänasenteensa on niin tuore. He ovat 
valmiita antamaan anteeksi, ja kaikki uusi saa aikaan iloa. Pidin Joeyn ja Michaelin kasvu-
vuosia aarteina. Yritin ymmärtää heitä ihmisinä ja yritin myös säilyttää heidän käsityksensä 

siitä, että elämä on seikkailu. Luulen, että useimmiten onnistuin viihdyttämään enemmän 
itseäni kuin heitä. Aina, kun lapsia oli ympärilläni, sain hyvän tekosyyn pitää hauskaa. 

Ruokaostokset olkoot esimerkkinä siitä mitä tarkoitan. En pitänyt kaupassa käymi-
sestä. Minusta se oli vain pitkästyttävää. Niinpä minulla on tapana leikkiä lasten kanssa 
ruokakaupassa, jotta heillä olisi puuhaamista ja etten itse hermostuisi. Suosikkileikkini oli 
mahdollinen ainoastaan yhtenä arkiaamuna, jolloin kauppa oli miltei tyhjä. Palleroikäinen, 
milloin kukakin, sai matkustaa kärryissä. Aina kun löysin tyhjän käytävän, juoksin kärryjen 
kanssa sen keskivaiheille päästellen ”kilpa-auton” ääniä, ja sitten liu’uin kärryn vauhdilla 
käytävän päähän. Vuosien varrella kehityin niin taitavaksi, että kärry pysähtyi täsmällisesti 
käytävän päässä, ja sieltä jatkoin kävelyäni arvokkaasti. Kukaan ei koskaan nähnyt meitä. 

Mutta kerran en ollut yhtä onnekas. Juoksin kärryn kanssa käytävän keskivaiheille ku-
ten tavallisesti. Alkaessani liukumisen tiesin olevani vaikeuksissa - lattia oli hiljattain va-
hattu! Niinpä sen sijaan, että olisimme pysähtyneet tavanomaisessa pysähdyspisteessämme, 
liu’uimme käytävää kovalla vauhdilla ja ohitimme pitkän jonon hämmästyneitä katselijoita, 
törmäten lopulta suureen näyttelykomeroon. Liikkeen henkilökunta hymyili minulle viik-
kokausia jälkeenpäin, mutta pysytteli kaukana minusta. 

Kun nyt kerran muistelen menneitä, voin yhtä hyvin kertoa parista muustakin ostos-
matkasta. (Pyydän näitä anteeksi arvokkaimmilta lukijoilta, jos nyt olette ylipäätään jaksa-
neetkaan näin pitkälle lukea.)

Niinä päivinä, jolloin kaupassa oli paljon väkeä, oli kärryajelu siis luonnollisesti mah-
dotonta. Siitä huolimatta matkin kulkiessamme kilpa-autoa. Se sai aina lapset kikattamaan 
ja piti jotenkin heidän huomionsa erossa tarjolla olevista makeisuutuuksista. Eräänä iltana 
tutkin hyvin keskittyneesti ostoslistaani ja niin kuin tapani oli, matkin jatkuvasti ralliautoa 
kävellessäni. Silloin huomasin, että ihmiset kääntyivät tuijottamaan minua omituisesti. Vas-
ta nyt tajusin, etteivät lapset olleet kanssani. He olivat isänsä kanssa retkellä. Ei ihme, että 
ihmiset olivat hölmistyneitä, matkinhan ralliautoa aivan itsekseni. 

Jälleen olin ostoksilla, ja sillä kertaa Michael todellakin oli kanssani. Nyt en juossut 
enkä kuulostanut ralliautolta. Työnsin vain kärryjä yrittäen kovasti laskea oliko minulla tar-
peeksi rahaa jäljellä ostaakseni jäätelön. (Matemaattiset kykyni ovat olemattomat.) Kesken 
kaiken ryntäsi eräs nainen perääni huutaen kauhuissaan: ”PYSÄHTYKÄÄ! TEILLÄ ON 
MINUN LAPSENI!” Katsoin kummastuneena alas. Minulla oli ostoskärry, ja siinä istui 
lapsi, mutta se ei todellakaan ollut oma lapseni! Käännyin ympäri ja näin omat kärryni, 
joissa Michael istui ja katsoi minuun ikään kuin olisin vähän seonnut.

Perhesuhteiden kannalta talvi näytti olevan vaikeinta aikaa. Kun huono sää vangit-
si meidät sisälle, leimahteli temperamentti herkästi. Keksin silloin ratkaisun, josta näytti 
aina olevan apua. Luulenpa, että se olisi saanut sosiaalityön professorini pyörtymään. Kun 
paineet kasvoivat, ehdotin että lähtisimme ”karjumisajelulle” maaseudulle. Ahtauduimme 



58 59

autoon ja kun olimme jättäneet sivistyksen turvallisesti taaksemme, huusimme toisillem-
me keuhkojen täydeltä. Tämä päättyi aina naurunpuuskaan. Lopuksi pysähdyimme aina 
donitseille ja kuumalle kaakaolle. Näin puhdistimme ilmapiirin. 

Siitä hetkestä alkaen, jona Jeesus oli koskettanut elämääni, sai Hän jokaisen päiväni 
näyttämään jotenkin aivan erityiseltä. Ja minä yritin keksiä myös lapsille asioita joita odot-
taa iloisena. Minulla oli tapana sanoa, että olin kohtalaisen hyvä äiti iltaan kello kahdeksaan 
asti, jonka jälkeen muutuin tosi äkäiseksi. Niinpä iltasadun ja rukouksen jälkeen lupasin 
heille, mikäli he pystyisivät olemaan aivan hiljaa aamuun asti, että he saisivat seuraava-
na päivänä jonkin yllätyksen. (Tämä oli tietysti lahjontaa, mutta teki nukkumaanmenon 
siedettäväksi ja antoi heille jotain odotettavaa päivittäin.) Laitoin usein pieniä yllätyksiä 
heidän tyynynsä alle, vein heidät retkelle, tein heille erikoisruokaa tai ostin jotain herkkuja. 
Sellaisinakin aikoina jolloin minulla ei ollut rahaa, keksimme aina jotain hauskaa tekemistä. 
Esimerkiksi menimme kaikkein korkeimpaan tavarataloon ja ajelimme rullaportailla. 

Eräänä päivänä päätin järjestää heille kestit keskellä yötä. Valmistin pöydän huolella. 
Tein voileipiä, joihin koristelin kasvot rusinoista ja pienistä vaahtokaramelleista. Laitoin 
pöytään myös heidän suosikkikeksejään. Hiivin yläkertaan ja ajattelin tuoda heidät alas 
yksitellen, jotta he saavat olla rauhassa kanssani. Aloitin Joeysta. 

”Joey herää! Herää! Minulla on sinulle pieni yllätys!” Nostin hänet vuoteesta ja kannoin 
portaita alas. Järkytyin huomatessani hänen olevan sikeässä unessa saapuessamme keittiöön.
Vein hänet nyrpeänä takaisin vuoteeseen ja yritin seuraavaksi Michaelia. Michael heräsi, ja 
alkoi heti itkeä: ”Jätä minut rauhaan! Tahdon nukkua! Tahdon nukkua!” 

Olin nähnyt niin paljon vaivaa järjestääkseni keskiyön yllätyksen. Pettymyksen 
kyyneleet täyttivät silmäni, sillä olin suunnitellut kaiken rakkaudella ja huolella. 
Menin takaisin keittiöön ja istuin ja katselin onnettomana yllätystä jota Mike ja 
Joey eivät koskaan näkisi. 

Eräänä päivänä oivalsin yllättäen jotakin Taivaallisen Isämme kärsimyksistä. Hän kehot-
ti minua ajattelemaan luonnon moninaisuutta. Kaiken Hän on luonut rakkaudesta meitä 
kohtaan. Se on tarkoitettu ilahduttamaan meitä ja saamaan meidät vakuuttuneeksi Hänen 
rakkautensa suuruudesta. Mutta enimmäkseen emme edes huomaa sitä. Auringonlaskun 
kauneus, ensimmäisen lumisateen jälkeinen puhtaus, ruuan värikkyys ja monimuotoisuus 
sekä niinkin arkipäiväinen asia kuin kukko, joka tervehtii auringonnousua. Kaikki ne ovat 
merkkejä Jumalan rajattomasta rakkaudesta. Mutta sen sijaan, että tuntisimme kuinka mei-
tä rakastetaan, valitamme vain kiireitämme, ruuan hintojen nousua tai lumitöiden paljout-
ta, vaikka voisimme ihastella luonnon kauneutta. Aivan liian monia asioita pidämme niin 
itsestään selvinä, että emme edes huomaa niitä. 

 ”Kiitä Herraa, minun sieluni, Herra, minun Jumalani, sinä olet ylen suuri;
  valkeus ja kirkkaus on sinun pukusi. 

Saleistasi sinä kastelet vuoret, sinun töittesi hedelmistä maa saa ravintonsa. 
Sinä kasvatat ruohon karjalle ja kasvit ihmisen tarpeeksi. 
Niin sinä tuotat maasta leivän ja viinin, joka ilahuttaa ihmisen sydämen; 
 niin sinä saatat kasvot öljystä kiiltäviksi, ja leipä vahvistaa ihmisen sydäntä. 
Olkoot minun tutkisteluni hänelle otolliset; minä iloitsen Herrassa.
Ps. 104:1,13 - 75/34  

  
Kesän lopulla, eräänä kauniina aurinkoisena iltapäivänä istuskelin Marcian kanssa hänen 
pihallaan. Kesken kaiken Marcia huudahti: ”Hyvä on!” Sitten hän asteli sireenipensaan 
luokse, taittoi yhden oksan ja pudotti sen syliini. ”Siinä on, nyt tein sen!” hän totesi itsek-
seen. Katsoin hämmentyneenä sireeninoksaa, joka niin odottamatta oli ilmestynyt syliini. 

”Herra kehotti minua taittamaan sireeninoksan ja antamaan sen sinulle. Hän ei jättänyt 
minua rauhaan, joten lopulta tottelin Häntä. Älä kysy miksi, minulla ei ole siitä pienintä-
kään aavistusta!” Marcia selitti anteeksi pyydellen. 

Koska Marcia on hyvin looginen, hän ei tee mielellään mitään typerää, ja tämä näytti 
hänestä todella typerältä. Hänen kuuliaisuudestaan opin erään tärkeän asian. 

Katselin sireenejä tarkkaan. Jokainen oksa koostui useasta kymmenestä, täydellisesti 
muotoillusta hennosta kukkasesta. Heti muistui mieleeni minulle lausuttu profetia: ”Tulet 
olemaan kuin avautuva nuppu...” Sain muistutuksen myös Jeesuksen rakkauden suuruudes-
ta, jota Hän oli elämääni vuodattanut kuluvina kuukausina, aina siitä lähtien kun profetia 
oli annettu. Lempeästi Herra muistutti, että edustin vain yhtä pientä kukkasta sireenin 
oksassa, ja että Hänen rakkautensa on sama kaikkia muitakin kukkasia kohtaan. 

Olin oppinut tuntemaan Hänen rakkautensa hyvin syvänä, ja tuona aurinkoisena ilta-
päivänä ymmärsin, että Hän rakastaa meitä kaikkia samalla herkkyydellä ja voimalla. Tästä 
lähtien pystyin puhumaan muillekin Jumalan rakkaudesta heitä kohtaan hyvin vakuutta-
vasti. Se oli tärkeä läksy, mutta vieläkään en tuntenut, että Hänen rakkautensa kukka olisi 
alkanut kukkia sisimmässäni. 

1

Kesäkuusta lähtien, kun ensimmäisen kerran olin tavannut tohtori Reidin, olin lasten kanssa 
mielelläni käynyt hänen seurakunnassaan sunnuntaisin. Niin kävivät myös Marcia ja hänen 
perheensä. Tohtori Reidin saarnat olivat aina täynnä elämää, tulivathan ne suoraan Herran 
sydämeltä. Jokainen meistä sai sunnuntaisin haasteen ja kutsun pyrkiä lähemmäksi Jeesusta. 

Oltuani seurakunnassa muutaman viikon, tohtori Reid pyysi minua pitämään lapsil-
le saarnan sunnuntaiaamuna. Minua kauhistutti ajatus puhua julkisesti, mutta tiesin, että 
hänen pyyntönsä oli luottamuksen osoitus, jonka avulla hän halusi tunnustaa minulle, että 
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Herran käsi oli elämäni päällä. Lupasin, ja seuraavana sunnuntaina puhuin lapsille ja seu-
rakunnalle lapsenuskosta Luojaansa. Sydämeni löi niin lujaa, että luulin pyörtyväni. Kun 
lopulta lopetin ja istuuduin, toivoin, ettei minun tarvitsisi koskaan enää puhua julkisesti! 

Syyskuun puolivälissä seurakunta suunnitteli telttaretkeä, ja jokainen odotti sitä 
innolla. Kerran jumalanpalveluksen jälkeen tohtori Reid pyysi minua tuomaan kaste-
mekon mukaani leirille ”varmuuden vuoksi”. 

”Voi ei, ei tuona viikonloppuna”, huudahdin. ”Siellähän on muitakin ihmisiä!” 
Tohtori Reid hymyili ja toisti, että varautuisin ottamaan mekon mukaani. Odottaisim-

me sitten, mitä Herralla oli mielessään. 
Kun telttailuviikonloppu tuli, sain tiedon Herralta, että se olisi myös kasteviikonlop-

puni. Sen tähden kutsuin muitakin ystäviäni mukaan retkelle, mm. Karenin, Emeryn ja 
heidän seitsemän lastaan. Muuten kaikki meni hienosti lukuun ottamatta haisunäätää, joka 
ryömi telttaani keskellä yötä ollessaan ravinnonhakumatkalla. Turha mainita, että en edes 
hengittänyt ennen kuin se oli päättänyt lähteä. 

Kastetilaisuuden oli määrä tapahtua auringon noustessa sunnuntaiaamuna. Erään van-
himmistoveljen tehtävänä oli herättää meidät torvisoitolla. Jo ennen sitä oli lähes jokainen 
hereillä ja täynnä odotusta. Kuljimme aamuvarhaisella läpi metsän, kunnes tulimme hyvin 
kauniin, pienen järven rannalle. Juuri auringon noustessa lauloimme yhdessä ihanan lau-
lun, ”Aamu sarastaa”. 

Aamu sarastaa, kuin ensimmäinen aamu. 
Satakieli on laulanut, kuin ensimmäinen lintu. 
Ylistys laululle, ylistys aamulle! 
Ylistys niille, sillä niiden tuoma sana on tuoretta. 

Suloisena lankeaa kevätsade, auringonkajo taivaalta,
kuin ensimmäinen kaste, ensimmäiselle ruohikolle. 
Ylistys kostean puutarhan kauneudelle. 
Se on täydellinen Hänen jalkainsa astua. 

Tunsin saavani uuden alun elämääni, kun ”vanha minäni” synteineen pestiin pois, ja mi-
nuun painettiin Jeesuksen nimen sinetti. 

1

Kasteeni osui samalle päivälle kuin ”Rosh Hashana”, juutalainen uusi vuosi. Se on yksi 
vakavimmista juutalaisista juhlapyhistä. Silloin jokainen rukoilee hartaasti ja tekee tiliä ku-

luneesta vuodesta, alkaessaan odottaa tulevaa vuotta. Yllätyksekseni Jeesus kehotti kaste-
päivänäni minua kertomaan tästä juutalaisesta pyhästä ja lausumaan heprealaisen sanan 
”hineni” (joka tarkoittaa: ”Tässä olen!”) ennen kuin astuin veteen. Minua hämmästytti, 
koska kasteellani ei ollut mitään tekemistä juutalaisen taustani kanssa. Olin kuuliainen, 
annoin lyhyen todistuksen ja sen jälkeen kävelin tohtori Reidin kanssa veteen noin sadan 
ihmisen katsellessa järven rannalla. Sydämeni täyttyi ilolla, ja se oli merkittävä hetki kaikille 
läsnäoleville. Herra oli lähellä jokaista läsnäolijaa sinä aamuna. 

Kasteen jälkeen lauloimme Herralle ylistyslauluja, kävellessämme metsän halki takaisin 
leirintäpaikalle, jonne kaksi miehistä oli jäänyt paistamaan valtavat pinot pannukakkuja ja 
keittämään kahvia. 

Myöhemmin aamulla pidimme ehtoollisjumalanpalveluksen pienellä mäenrinteellä, 
mistä avautui näkymä järvelle. Taivaalle oli samalla hetkellä muodostunut pilvistä täydelli-
nen risti, valmiina kannettavaksi. Sen nähdessäni muistin taas maaliskuussa saamani profe-
tian: ”Kaksi ristiä tulee seuraamaan sinua kaikkialle...” Herra antoi minun ymmärtää, että 
kasteen yhteydessä asetettiin yksi risti harteilleni, ja sitä minun oli kannettava toimiessani 
Hänen seuraajanaan. Toinen risti on Jeesuksen risti, ja sitä minun oli aina pidettävä edessäni 
seuratessani Hänen jalanjälkiään. 

”Ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole sovelias...” 

Matt. 10:38   
 

”Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa: ´Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea,
hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua.´”

Matt. 16:24  
  
Opin heti alkuun, että kristityn tie ei ole helppo, jos sitä mitataan maailman mittapuun 
mukaan. Olen iloinen, että en tuona ilonpäivänä tiennyt vielä mitään siitä rististä, joka 
eräänä päivänä tulisi varjostamaan elämääni. 
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5. LUKU 

KARITSA
 

Muutama viikko kasteeni jälkeen luin Watchman Neen kirjaa Song of Songs (Lau-
lujen laulu). Se oli hänen tulkintansa Korkeasta Veisusta. Se on kertomus neit-
syen ja hänen ylkänsä välisestä rakkaudesta. Kirjassaan Watchman Nee vertaa 

sitä uskovan ja Jeesuksen suhteeseen. Lukiessani kirjaa minun oli helppo samaistua neidon 
kokemuksiin Laulujen laulussa, vaikka tuolloin tuskin kykenin ymmärtämään sen sisältä-
mää syvää uskonopetusta. 

Tullessani kirjassa tiettyyn kohtaan sain Herralta voimakkaan kehotuksen antaa kirja 
luettavaksi tohtori Reidille. Luin seuraavia jakeita Korkeasta Veisusta, kun Herra kehotti 
minua lopettamaan lukemisen. 

 ”Rakkaani pisti kätensä ovenreiästä sisään. 
Silloin minun sydämeni liikkui häntä kohden; 
minä nousin avaamaan rakkaalleni, ja minun käteni tiukkuivat mirhaa,
sormeni sulaa mirhaa salvan kädensijoihin. 

Minä avasin rakkaalleni, mutta rakkaani oli kadonnut, mennyt menojaan. 
Hänen puhuessaan oli sieluni vallannut hämmennys. Minä etsin häntä, mutta en 
häntä löytänyt; minä huusin häntä, mutta ei hän minulle vastannut. 

Kohtasivat minut vartijat, jotka kaupunkia kiertävät, he löivät minua ja haavoit-
tivat minut; päällysharson riistivät yltäni muurien vartijat. 

’Minä vannotan teitä, te Jerusalemin tyttäret: jos löydätte rakkaani,
 mitä hänelle sanotte? Sanokaa, että minä olen rakkaudesta sairas. ’ ”

(Laulujen laulu) Korkea Veisu 5:4 - 8

Kuuliaisena ja vein kirjan tohtori Reidille jo samana iltapäivänä. 



64 65

Herätessäni seuraavana aamuna tunsin heti, että jokin ei ollut kunnossa. En kyennyt 
heti oivaltamaan mitä oli tapahtunut. Kaikki oli vain jotenkin toisin. Ja sitten sydän jäh-
mettyneenä oivalsin, että Jeesus oli poissa. En kyennyt enää tuntemaan Hänen läsnäoloaan 
ja rakkauttaan sydämessäni. Olin saanut nauttia siitä kuukausia. Jokainen valveillaolon het-
ki oli ollut hänen rakkautensa ja läheisyytensä kyllästämä. Tuona kauhistuttavana aamuna 
sydämeni oli aivan tyhjä ja kivikova. Huusin Herran puoleen, mutta minkäänlaista loh-
duttavaa vastausta ei kuulunut. Mieleeni muistui heti se Korkea Veisun kohta, jonka olin 
lukenut juuri ennen kuin olin toimittanut kirjan tohtori Reidille edellisenä päivänä. Ehkä 
Herra oli valmistanut minua, että näin tulisi käymään. En voinut uskoa, että Hän oli men-
nyt. Epätoivoissani torjuin sen mahdollisuuden, että Jumala olisi ikään kuin sallinut tämän 
tapahtua. 

Seuraavina päivinä ja viikkoina hyljättynä olemisen tunne vakiintui. Rukoilin, huusin, 
itkin turhaan. Kohtasin vain hiljaisuuden. Hiljaisuus teki kipeää, sillä muistin Herran ja mi-
nun välisen suhteen syvyyden. Kaipasin yhteyttä Häneen jälleen! Aloin osallistua erilaisiin 
rukouskokouksiin etsien jotakuta tai jotain, mikä olisi tuonut minut takaisin Hänen ihanan 
rakkautensa ja läheisyytensä piiriin. En tiennyt Jeesuksesta mitään muuta kuin läheisen 
ystävyytemme. 

Taakse jääneinä läheisyyden kuukausina Herra oli opettanut minulle paljon itsestään ja 
Hänen kutsustaan uskonvaraiseen elämään. Mutta nyt jouduin kasvotusten toisten ”kris-
tittyjen” kanssa, jotka eivät olleet yhtä turvallisen lähellä Häntä. Eräässä kokouksessa koin 
käsittämätöntä kovuutta uskovissa. Jos jollakin oli vaikeuksia, epäilyksiä tai hän oli sairas, 
syyttivät toiset kristityt häntä tunnustamattomasta synnistä, joka oli vaikeuksien syynä. 
Herra oli opettanut minulle, että kaikki olemme syntisiä, pelastettuja yksin armosta. Hän 
oli myös alkanut valmistaa minua ristin työhön, joka tulisi merkitsemään koettelemuksia 
ja vaikeuksia. Niitä Hän meille lupaa, mutta samalla Hän antaa voiman kestää ne. Nämä 
ihmiset vaativat ongelmatonta, menestyksekästä elämää. Olin hämmentynyt ja vähitellen 
tunsin olevani eristetympi ja yksinäisempi kuin koskaan. 

Keskustelin asiasta tohtori Reidin kanssa eräänä sunnuntai-iltapäivänä. Hän sanoi: 
”Saanko tehdä sinulle yksinkertaisen kysymyksen?” 

”Tietysti”, vastasin. 
”Jos nämä kokoukset ovat niin vaikeita sinulle, niin miksi osallistut niihin?” 
”Tarkoitatko, että minun ei tarvitse osallistua?” kysyin. 
”Ei tietystikään!” hän vastasi. ”Sinun täytyy jälleen arvioida tilanteet hedelmän perus-

teella. Onko kokouksiin osallistuminen vienyt sinut lähemmäksi Herraa?” 
Eiväthän ne olleet. Kaikki heidän syyttelynsä ja tuomiohenkensä toinen toistaan koh-

taan oli tehnyt minun uskoni horjuvaksi. Tiesin, että minun oli opittava luottamaan kaik-
keen, minkä Herra oli minulle näyttänyt, mutta kun ihmiset olivat liian pakottavia ja va-

kuuttavia, oli usein vaikea olla horjumatta. 
Olin  kiitollinen tohtori Reidille, sillä hän opetti minulle tuona päivänä tärkeän asian. 

Siitä hetkestä tiesin, ettei minun tulisi käydä sellaisissa tilaisuuksissa, jotka olivat ristiriidas-
sa Jumalan Sanan ja Hänen opetustensa kanssa. Tämä vaikuttaa itsestään selvältä, mutta 
on niin paljon kristillisyyden nimen alla tapahtuvaa, ja usein nuoren uskovan on vaikea 
murtautua sen läpi Jumalan kämmenelle. Raamattu ja Herran Henki sisimmässämme ovat 
uskolliset matkaoppaat. 

Jeesuksen rakkauden kadottamisesta syntynyt epätoivo kasvoi kasvamistaan, kunnes 
eräänä päivänä ymmärsin, että minun oli vain hyväksyttävä se, että Hän on edelleen kans-
sani. Minulla ei vain enää ollut tietoista tunnetta Hänen rakkaudestaan. Kuinka olinkaan 
pitänyt noita suloisia päiviä itsestään selvinä, ikään kuin ne olisivat jatkuneet ikuisesti. Tuol-
loin en tiennyt muuta olevankaan, mutta nyt minun täytyi oppia hyväksymään Hänen etäi-
nen rakkautensa uskoen, että Hän oli aivan yhtä lähellä kuin aikaisemminkin. Hyväksyin 
tämän, mutta jäin kaipaamaan Häntä.

 
1

Joululomalla 1975 matkustin lasten kanssa junalla Keski-Länteen. Ensimmäinen pysäh-
dyspaikkamme oli Minneapolis. Siellä vierailimme sisareni Goldien ja hänen aviomiehensä 
Dave Winnin luona. (Olin vanhin kolmesta tyttärestä viisi vuotta vanhempi kuin Goldie ja 
kymmenen vuotta vanhempi kuin nuorin sisareni Cathy.) 

Jeesus oli koskettanut Goldien elämää vuotta aikaisemmin kuin minä olin tullut tunte-
maan Hänet. Tuolloin pidimme vain harvoin yhteyttä toisiimme. Goldie oli ammattilaula-
jatar, käytti huumeita ja harrasti okkultismia. Hän ja hänen miehensä olivat olleet avioeron 
partaalla. Silloin Herra kosketti heidän molempien elämää ja eheytti heidän avioliittonsa 
ihmeellisellä tavalla.  Jeesus teki myös meistä sisaruksista todelliset ystävät. Koimme keske-
nämme rakkaudellisen ystävyyden ensimmäistä kertaa. 

Vietin siis lasten kanssa muutaman onnellisen päivän heidän kanssaan. He olivat hiljat-
tain perustetun messiaanisjuutalaisen seurakunnan jäseniä. Juuri tuolloin heidän kirkollaan 
oli vierailevana puhujana Jeesukseen uskova Richard Stoehr Israelista.  Eräänä iltana, kesken 
päivällisen, hän sanoi minulle: ”Herra kehottaa minua sanomaan, että Hän vie sinut Israe-
liin ensi syyskuussa. Rukoile asian puolesta, ja jos tämä on Hänestä, Hän vahvistaa tämän 
sinulle, ja se tapahtuu” 

Tuntui kuin salama olisi iskenyt lävitseni. Israel? Miksi ihmeessä haluaisin mennä sinne? 
Olihan minusta juuri tullut kristitty. Ja Israel oli juutalainen maa. Koko elämäni olin hä-
vennyt juutalaisuuttani. Olihan minua juuri sen vuoksi vainottu. Israel oli vihoviimeinen 
paikka maailmassa, minne halusin mennä! Toisaalta en halunnut olla tottelematta Herran 
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tahtoa, joten jätin asian Hänen huostaansa. Jotenkin tunnistin Hänet taas tässä kaikessa. 
Sisareni luota lähdimme Miken ja Joeyn kanssa tapaamaan äitiäni ja isääni Iowaan. 

Isäni oli valtion omistaman mielisairaalan ylilääkärinä Iowassa. Hän oli muuttanut sen 
kroonikkosairaalasta erääksi maan edistyneimmistä mielisairaanhoitolaitoksista. He asuivat 
kauniissa huoneistossa sairaala-alueella, ja me nautimme aina vierailusta heidän luonaan. 

Eräänä päivänä mainitsin heille, että saattaisimme muuttaa Israeliin syyskuussa 1976. 
He ilahtuivat ajatuksesta kovin. He näyttivät dioja kahdelta Israelin matkaltaan ja antoivat 
minulle maata koskevaa kirjallisuutta. Tuohon aikaan tiesin Israelista tuskin mitään, ja olin 
hämmästynyt nähdessäni kuvat. Maa vaikutti ihastuttavalta. 

Matkustaessani lasten kanssa junassa takaisin Connecticutiin, tunsin olevani uuden, 
odottamattoman elämänkäänteen edessä. En käsittänyt edelleenkään koko asiaa. Miksi juu-
ri Israel,  kaikista mahdollisista paikoista? 

1

Vastaus tuli pian. Herra herätti minut aikaisin eräänä aamuna ja antoi selkeät ohjeet. Nii-
den mukaan minun tuli kutsua koko seurakunta vieraakseni pääsiäisen viettoon. 

Olin järkyttynyt! ”Pääsiäinen. Sehän on juutalainen juhla”, muistutin Häntä. ”Aikaa 
on vain neljä päivää. Et voi tarkoittaa sitä”, lisäsin. Tiesin kuitenkin, että ei kannattanut 
väitellä. 

Soitin tohtori Reidille ja kerroin Herralta saamistani ohjeista. 
”Hienoa! Ilmoitan asian kirkossa huomenaamulla”, hän sanoi. Sovimme järjestävämme 

aterian kirkossa keskiviikko-iltana, joka oli ensimmäinen pääsiäisen valmistuspäivä. 
Minulla oli pieni rahasumma pankissa ja tiesin, että minun oli käytettävä se pääsiäisa-

terian ruokatarvikkeiden ostoon. En ollut eläessäni valmistanut ateriaa yli sadalle hengelle, 
mutta minulla ei ollut aikaa harkita asiaa. Menin vain kauppaan ja ostin uskomattomat 
määrät pääsiäistarvikkeita. Lastatessani ostoskärryihin ”gefilte fish” -kalapurkkeja seisahtui 
eräs asiakas tuijottamaan minua hämmentyneenä. ”Eikös olekin edullista”, totesin vain ja 
jatkoin matkaa pinoten laatikoittain pääsiäisleipää jo kukkuroillaan olevaan kärryyni. 

Lainasin kirkosta valtavia kattiloita ja onnistuin ystävieni avulla keittämään mahtavim-
man kanasopan mitä eläessäni olin nähnyt. Lopulta, seder -ateriaa edeltävänä iltana, oli 
päävalmistelut tehty. Olimme sopineet joidenkin ystävien kanssa tapaavamme kirkossa kes-
kiviikkona iltapäivällä kattaaksemme pöydät ja viimeistelläksemme kanat, keittääksemme 
matsa-pyörykät ja vihannekset, sekä asettaaksemme ruuan tarjolle. Minun oli vielä ehdittä-
vä kirjoittaa ateriajärjestys Hagadasta, koska minulla ei ollut riittävästi perinteisiä pääsiäis-
kirjoja jaettavaksi. Tiistai-iltana ryhdyin tähän viimeiseen tehtävään. Kirjoitin myöhäiseen 
yöhön, kun yllättäen tapahtui jotain epätavallista. Tunsin, kuinka silmieni edestä nostettiin 

sumuverho, ja Herra alkoi kirkastaa minulle pääsiäisaterian todellista merkitystä.
Alkajaisiksi Herra muistutti minua pääsiäisaterian asettamisesta siten, kuin se on ker-

rottuna Toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 12: 

”Ja Herra puhui Moosekselle ja Aaronille Egyptin maassa sanoen: ’Tämä kuu-
kausi olkoon teillä kuukausista ensimmäinen; siitä aloittakaa vuoden kuukaudet. 
Puhukaa koko Israelin kansalle ja sanokaa: Tämän kuun kymmenentenä päivänä 
ottakoon kukin perheenisäntä itsellensä karitsan, yhden karitsan joka perhekun-
taa kohti...
 
Ja pitäkää se tallella neljänteentoista päivään tätä kuuta; silloin 
Israelin koko seurakunta teurastakoon sen iltahämärässä. 
Ja he ottakoot sen verta ja sivelkööt sillä molemmat pihtipielet ja 
ovenpäällisen niissä taloissa, joissa he sitä syövät... 

Ja syökää se näin: kupeet vyötettyinä, kengät jalassanne ja sauva kädessänne; 
ja syökää se kiiruusti. Tämä on pääsiäinen Herran kunniaksi. Sillä minä kuljen sinä 
yönä kautta Egyptin maan ja surmaan kaikki esikoiset Egyptin maassa, sekä ihmi-
set että eläimet, ja panen toimeen rangaistustuomion, jonka minä olen langettanut 
kaikista Egyptin jumalista. Minä olen Herra. Ja veri on oleva merkki, teille suoje-
lukseksi, taloissa, joissa olette; sillä kun minä näen veren, niin minä menen teidän 
ohitsenne, eikä rangaistus ole tuhoava teitä, kun minä rankaisen Egyptin maata. 

Ja tämä päivä olkoon teille muistopäivä, ja viettäkää sitä Herran juhlana; sukupol-
vesta sukupolveen viettäkää sitä ikuisena säädöksenä. 
Seitsemän päivää syökää happamatonta leipää;... 
Ensimmäisenä päivänä pitäkää pyhä kokous...

 
Sitten Herra antoi minun ymmärtää, että Jeesuksesta oli tullut uhrikaritsa, pääsiäisen täyt-
tymys, ja että Hänen verensä, uhrikaritsan, jossa ei ole virhettä, puhdistaisi meidät kaikesta 
synnistä. Pääsiäispäivänä Jeesus antoi meille elämän lahjan. (Ja nyt kuolemanenkeli kulkee 
ohitsemme ikuisesti.) 

”Ja kun Jeesus oli lopettanut kaikki nämä puheet, sanoi hän opetuslapsillensa: 
’Te tiedätte, että kahden päivän perästä on pääsiäinen; silloin Ihmisen Poika an-
netaan ristiinnaulittavaksi .’ 
Niin tuli se happamattoman leivän päivistä, jona pääsiäislammas oli teurastettava. 
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Ja hän lähetti Pietarin ja Johanneksen sanoen: – ’Menkää ja valmistakaa meille 
pääsiäislammas – syödäksemme.–

Ja kun hetki tuli, asettui hän aterialle ja apostolit hänen kanssansa. Ja hän sanoi 
heille: ’Minä olen halajamalla halannut syödä tämän pääsiäislampaan teidän kans-
sanne, ennen kuin minä kärsin; sillä minä sanon teille, etten minä sitä enää syö, 
ennen kuin sen täyttymys tapahtuu Jumalan valtakunnassa.’ 

Ja hän otti leivän, kiitti, mursi ja antoi heille ja sanoi: ’Tämä on minun ruumiini, 
joka teidän edestänne annetaan. Tehkää se minun muistokseni.’ Samoin myös 
maljan, aterian jälkeen, ja sanoi: ’Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka 
teidän edestänne vuodatetaan.”’ 
Matt. 26:1 - 2, Luuk. 22:7 - 8; 14 - 16; 19 - 20

Välittömästi ohi kiitävässä hetkessä ymmärsin täydellisesti, että kansani toive tulevasta Mes-
siaasta on jo täytetty, Jumalan antaessa poikansa meille. Jeesus on Messias! 

Tuolloin Israelin kansa odotti Messiaan tuovan tullessaan maanpäällisen rauhan ja me-
nestyksen, kuningaskunnan. Kirjoitukset Messiaan valtakunnasta ovat niin selvät. Mutta 
sen sijaan Hän tulikin ensin kuolemaan syntiemme sovitukseksi. Nämä kirjoitukset oli sa-
lattu, ja oli lähes mahdotonta tulkita niitä ennen kuin ne täyttyivät. Jeesus itse selitti nämä 
kirjoitukset opetuslapsilleen ylösnousemuksen jälkeen. Ensimmäisen kerran se tapahtui 
Emmauksen tiellä: 

”Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli 
kaikissa kirjoituksissa sanottu.” 
Luuk. 24:27 

Ja taas, kun opetuslapset olivat kokoontuneet yhteen, ilmestyi Jeesus heidän keskelleen. 

”Ja hän sanoi heille: ’Tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ol-
lessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta on 
kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa.’ 

Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset.” 
Luuk. 24:44 - 45 

Nyt ymmärsin, että juutalaiset eivät olleet odottaneet vuosisatoja turhaan tätä lupausta 
Messiaasta, sillä Hän oli jo tullut. Niin moni asia kirkastui noina ilontäyteisinä ilmestyksen 
hetkinä. Käsitin myös, miksi Herra oli kehottanut pastori Reidiä neuvomaan minua, että en 

liittyisi mihinkään kirkkoon, yksinkertaisesti siitä syystä, ettei minun tarvinnut kääntyä toi-
seen uskontoon, sillä Jeesus on meidän Messiaamme! Kaikki on juutalaista. Niinpä suurin osa 
juutalaisesta raamatunhistoriasta on esikuvallista, kuten kertomus Abrahamista ja Iisakista. 

’Näiden tapausten jälkeen Jumala koetteli Aabrahamia ja sanoi hänelle: ’Aabra-
ham!’ Hän vastasi: ’Tässä olen’. Ja hän sanoi: ’Ota Iisak, ainokainen poikasi, jota 
rakastat, ja mene Moorian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, 
jonka minä sinulle sanon. 

Ja Aabraham otti polttouhripuut ja sälytti ne poikansa Iisakin selkään; itse hän 
otti käteensä tulen ja veitsen, ja niin he astuivat molemmat yhdessä. 

Iisak puhui isällensä Aabrahamille sanoen: ’Isäni!’ Tämä vastasi: Tässä olen, poi-
kani’. Ja hän sanoi: ’Katso, tässä on tuli ja halot, mutta missä on lammas polt-
touhriksi?’   

Aabraham vastasi: ’Jumala on katsova itselleen lampaan polttouhriksi, poikani’. 
Ja he astuivat molemmat yhdessä.” 
 1 Moos. 22:l - 2/6 - 8

 
Ja vihdoin tuli päivä, jolloin Jumala laski puun oman poikansa päälle. Hänen kuolinhetkel-
lään temppelin esirippu halkesi kahtia -- mikä tarkoitti, että nyt meillä on Hänen verensä 
kautta pääsy kaikkein pyhimpään, Jumalan läsnäoloon.  

Tuona iltana käsitin myös, että voisin ikuisesti jättää rauhaan ne kamalat syytökset, 
että juutalaiset yksin olivat vastuussa Jeesuksen kuolemasta. Hän kuoli koko ihmiskunnan 
syntien sovitukseksi, ja jokainen ihminen on vastuullinen. 

”Sillä totisesti, tässä kaupungissa kokoontuivat sinun pyhää Poikaasi Jeesusta vas-
taan, jonka sinä olet voidellut, sekä Herodes että Pontius Pilatus pakanain ja Isra-
elin sukukuntain kanssa.”         
Apt. 4:27

Tosiasiassa, kuten Jeesus sanoo elämästään Johanneksen evankeliumissa 10:18: ”Ei kukaan 
sitä minulta ota, vaan minä annan sen itsestäni. Minulla on valta antaa se, ja minulla on 
valta ottaa se jälleen; sen käskyn minä olen saanut Isältäni.” Vielä kun Hän riippui ristillä, 
hän katseli niitä, jotka olivat Hänet ristiinnaulinneet, juutalaisia ja pakanoita ja sanoi: ”Isä, 
anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät.” Luuk. 23:34. Sillä hetkellä Hän 
julisti anteeksiantamusta meille kaikille. 
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Jeesuksen messiaanisuuden oivaltaminen hämmästytti minua. Tunsin suurta iloa tietä-
essäni, että Jumala oli pitänyt lupauksensa juutalaisille, ja ettemme olleet toivoneet turhaan. 

Koska tunsin Jeesuksen henkilökohtaisesti ja olin tullut tuntemaan Hänet läheisesti 
noina idyllisinä kuukausina, tunsin, mitä noiden viimeisien kuukausien oli täytynyt mer-
kitä Hänelle. 

Getsemanessa on kaikkien taivaan joukkojen tuolloin täytynyt pidätellä henkeään, sillä 
Hänellä oli loppuun saakka valinnan mahdollisuus. Hän olisi voinut muuttaa mielensä, ja 
enkelit olisivat tulleet tekemään Hänelle palvelusta. Hän rakasti meitä kuitenkin liian pal-
jon, luotti täydellisesti Isänsä tahtoon ja rakkauteen, ja sanoikin siksi noina tuskantäyteisinä 
hetkinä: 

 ”Isä, jos sinä tahdot, niin ota pois minulta tämä malja; älköön kuitenkaan ta-
pahtuko minun tahtoni, vaan sinun.’ Niin hänelle ilmestyi taivaasta enkeli, joka 
vahvisti häntä. Ja kun hän oli suuressa tuskassa, rukoili hän yhä hartaammin.

Ja hänen hikensä oli niin kuin veripisarat, jotka putosivat maahan.” 
Luuk. 22:42, 44 

Sydäntäni kivisti rakkaus Häntä kohtaan – ajatellessani, mitä Hänen piti niinä kahtena päivä-
nä kestää. Jos vain ihmiskunta käsittäisi syntisyytensä, se arvostaisi tätä Jumalan kallisarvoista 
lahjaa, Hänen antaessaan meille Pelastajan. Jeesus antoi elämänsä lahjaksi syntiemme tähden, ja 
tämän johdosta saamme tulla Kaikkivaltiaan läheisyyteen. Minuutti Jumalan läheisyydessä on 
arvokkaampi kaikkia maailman aarteita, mutta kuinka helposti käännymmekään pois Hänen 
luotaan, maallisten askareittemme pariin. Meillä on mahdollisuus kääntyä Jumalan puoleen 
apua saamaan, mahdollisuus olla hänen läheisyydessään puhdistettuina ja anteeksisaaneina, 
mahdollisuus kommunikoida Hänen kanssaan, ja ennen kaikkea lupaus saada uskoa elämäm-
me Hänen huostaansa. Saamme palvella Häntä, ja tuoda toisetkin hänen pelastavan armonsa 
vaikutuspiiriin. Mikään maailmassa ei voisi olla ihanampaa. Jeesus antoi tämän kaiken meille, 
kun Hän yön pimeydessä sanoi: ”Isä, tapahtukoon sinun tahtosi”. 

Kun muistelin tätä kaikkea, varhaisina aamun hetkinä, rukoilin, että myös oma elämäni 
voisi heijastaa Jeesuksen sanoja: ”Isä, tapahtukoon Sinun tahtosi.” Rukoilin myös, että edes 
jotenkin voisin jakaa toisille tätä Jeesuksen rakkauden ihmettä. Sydämeni täyttyi kiitollisuu-
desta ensiksikin Jeesusta kohtaan ajatellessani, mitä Hän oli kärsinyt, ja Jumalaa kohtaan, 
kun Hän oli antanut meille pojassaan vastauksen syntiongelmaamme, joka oli erottanut 
meidät Hänestä. 

Niinpä keskiviikko-iltana vietimme seurakunnassa pääsiäisateriaa. Oli aivan oikein, että 
seurakuntana vietimme yhdessä tätä erityistä juhlaa, jota Jeesuskin vietti kauan sitten yhdes-
sä opetuslastensa kanssa. 

Perinteisessä pääsiäispöydässä on viinin lisäksi katkeria yrttejä, reisiluu (symbolisoi uh-
ria) ja kolme palaa matsaa, happamatonta leipää. Ne on asetettu päällekkäin, ja niitä erottaa 
valkoisen liinan poimut. 

Ensimmäisen viinilasin siunaamisen jälkeen johtaja ottaa keskimmäisen matsa-palan, 
murtaa sen kahtia ja piilottaa siitä toisen puolen aterian päättymiseen asti. Perinteeseen 
kuuluu, että aterian jälkeen lapset etsivät kätkettyä matsaa tai afikomenia, sitten se murre-
taan ja ojennetaan kaikille seder-ateriaan osallistujille. 

Nauttiessamme afikomenia seurakunnassa tuona iltana oivalsin kolmen matsa- palasen 
symbolisoivan Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. Keskimmäinen matsa, joka oli murrettu kahtia, 
symbolisoi Hänen uhriaan, sekä myös Hänen ensimmäistä ja toista tulemistaan. Ajattelin 
silloin Jesajan tuskallisia sanoja, kun hän kuvasi Messiasta, ’meidän tähtemme murrettua’. 

”Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, 
 jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitä-
neet. Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sä-
lytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, 
 mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pa-
hain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, 
ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Me vaelsimme kaikki eksyksissä 
niin kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hä-
nen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme.  Häntä piinattiin, ja hän alistui 
siihen eikä suutansa avannut; niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin 
lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei hän suutansa avannut. 

Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Jos sinä pa-
net hänen sielunsa vikauhriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja Herran 
tahto toteutuu hänen kauttansa.” 
 Jes. 53:3 - 7, 10 

Eräässä pääsiäispalveluksen osassa juutalaiset luettelevat egyptiläisten vitsaukset, ja kun ne 
mainitaan, he ottavat maljasta pisaran viiniä jokaista vitsausta kohti. Hagada selvittää:
 

 ”Haluamme tällä ilmaista, ettemme tyhjennä ilonmaljaa kokonaan, koska emme 
voi viettää vapautuksemme juhlaa täydellisesti iloiten, täytyihän niin monen  tu-
hannen ihmisen tuhoutua.”

Näin tulisi olla myös uskovien elämässä. Emme voi vain juhlia, kun miljoonat kulkevat 
ilman lunastusta. Meidän on mentävä maailmaan pelastamaan heidät. Hagadan viimeisellä 
sivulla luemme yhdessä seuraavat sanat: 
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”Kuten Hagada alkaa vapauttamisella Egyptin orjuudesta, niin se myös päättyy 
vielä merkittävimpään, koko ihmiskuntaa koskevaan lunastukseen: Kaikesta pa-
hasta vapautumiseen. Täynnä uudistettua toivoa päätämme sederin.”

Tuosta hetkestä alkaen Herra alkoi opettaa minulle juutalaisten ihmeellistä historiaa. Tulin 
ymmärtämään, että mikään ei kuvaa niin selvästi Jumalan uskollisuutta kuin se että juuta-
laiset ovat säilyneet juutalaisina tuhansien vuosien ajan. 

Kun Jumala oli kehottanut Abrahamia olemaan koskematta Iisakiin, ja oinas uhrattiin 
sijaan, kertoi Jumala Abrahamille hyvin hämmästyttävän asian: 

”Minä vannon itse kauttani, sanoo Herra: Sen tähden että tämän teit etkä kiel-
tänyt minulta ainokaista poikaasi, minä runsaasti siunaan sinua ja teen sinun jäl-
keläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja hiekka, joka on meren rannalla, ja 
sinun jälkeläisesi valtaavat vihollistensa portit. 

Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä, 
 sen tähden että olit minun äänelleni kuuliainen.” 
 1 Moos. 22: 16 -18 

Herra vahvisti liittonsa, jonka Hän oli Israelin kanssa tehnyt, Iisakin kautta ja uudelleen 
Jaakobin kautta. 

”Ja Jumala sanoi hänelle: ’Sinun nimesi on Jaakob; mutta älköön sinua enää kut-
suttako Jaakobiksi, vaan nimesi olkoon Israel’. Niin hän sai nimen Israel. Ja Juma-
la sanoi hänelle: ’Minä olen Jumala, Kaikkivaltias; ole hedelmällinen ja lisäänny. 
Kansa, suuri kansojen joukko on sinusta tuleva, ja kuninkaita lähtee sinun ku-
peistasi. Ja maan, jonka minä olen antanut Aabrahamille ja Iisakille, minä annan 
sinulle; myöskin sinun jälkeläisillesi minä annan sen maan.” 
1 Moos. 35:l0 - 12 

Kului vuosi toisensa jälkeen ja vuosisata toisensa jälkeen. Suuret valtakunnat ovat nousseet 
ja mahtavat valtakunnat ovat tuhoutuneet. Mutta Aabrahamin siemen on säilynyt tähän 
päivään, kansa, jonka Jumala on asettanut erilleen täyttääkseen sanansa. He ovat säilyneet, 
ja kuten Jumala on luvannut, he ovat olleet siunaukseksi kansakunnille. Israelin Messias 
on ollut valona pakanavaltakunnille. Raamattu on täynnä todistuksia Jumalan teoista ja 
Jeesuksen ihmeestä. Rakkauden teot ovat rikastuttaneet sydämiä maan kaikissa kolkissa 
vuosisatojen saatossa. 

Jumalan tiet ovat niin erilaiset kuin maailman tiet. Aivan kuten Jeesus yllätti juutalai-

set oppineet ja teologit tulemalla maan päälle kuolemaan, heräten sitten uudelleen eloon. 
Aivan samoin valittuna oleminen pitää sisällään täysin päinvastaista kuin mitä luulisimme 
’valittuna’ olemisen merkitsevän. Näemme selvästi, kun vain katselemme juutalaisten traa-
gista historiaa, että ’Jumalan valittuna’ oleminen ei tuo maallisia aarteita; päinvastoin. Se on 
usein suurten kärsimysten tie. Jeesus joutui kärsimään pilkkaa, kidutusta ja jopa kuoleman. 
Siitä huolimatta Hän oli Jumalan ainoa Poika, joka hallitsee nyt Hänen kanssaan kirkkau-
dessa. Juutalaiset, vaikka ovatkin olleet vainottuja, vihattuja ja jumalattomien tapettavina, 
ovat edelleen Jumalan silmäterä (Sak. 2:8). Hän on pitänyt kansaansa lähellä sydäntään 
tähän päivään asti. Jumalan uskollisuudesta sanaansa kohtaan he ovat säilyneet tähän asti. 

Sitten Herra opetti minulle vielä yhden hämmästyttävän asian, että  nykyaikainen Israe-
lin valtio on ihme, ja Hänen juutalaisille antamansa lupauksen täyttymys! En voinut uskoa, 
että elämme ajassa, jolloin raamatulliset profetiat täyttyvät silmiemme edessä, enkä minä 
ollut tiennyt siitä yhtään mitään! Kuinka hämmästynyt olinkaan. Annan Raamatunkohtien 
itsensä kertoa Israelista: 

”Näin sanoo Herra, joka on pannut auringon valaisemaan päivää, kuun ja tähdet 
lakiensa mukaan valaisemaan yötä, hän, joka liikuttaa meren, niin että sen aal-
lot pauhaavat ‒ Herra Sebaot on hänen nimensä: Jos väistyvät nämä lait minun 
kasvojeni edestä, silloin myös lakkaavat Israelin jälkeläiset olemasta kansa minun 
kasvojeni edessä ainiaan.” 
 Jer. 31:35 -36 

”Ja teistä, jotka ennen olitte monilukuiset kuin taivaan tähdet, jää jäljelle ainoas-
taan vähäinen joukko, koska et kuullut Herran, sinun Jumalasi, ääntä. Ja Herra 
hajottaa sinut kaikkien kansojen sekaan maan äärestä toiseen, ja sinä palvelet siellä 
muita jumalia, joita sinä et tunne ja joita sinun isäsi eivät tunteneet, puuta ja 
kiveä.” 
5 Moos. 28: 62,64 

”Mutta sittenkään, vaikka he ovat vihollistensa maassa, en minä heitä hylkää enkä 
viero heitä niin, että lopettaisin heidät ja rikkoisin liittoni heidän kanssansa; sillä 
minä olen Herra, heidän Jumalansa.” 
3 Moos. 26: 44 

”Kuka on sellaista kuullut, kuka senkaltaista nähnyt? Syntyykö maa yhden päivän 
kivulla, tahi synnytetäänkö kansa yhdellä haavaa? Siionhan tunsi kipuja ja samalla 
jo synnytti lapsensa.”  Jes. 66:8 
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”Ja sinä päivänä Herra vielä toisen kerran ojentaa kätensä hankkiakseen itselleen 
kansansa jäännöksen, joka on jäljellä Assurissa, Egyptissä, Patroksessa, Etiopiassa, 
Eelamissa, Sinearissa, Hamatissa ja merensaarilla. Hän nostaa viirin pakanakan-
soille ja kokoaa Israelin karkoitetut miehet; ja Juudan hajoitetut naiset hän kerää 
maan neljästä äärestä.” 
Jes. 11:11 - 12 

”Silloin minä käännän kansani Israelin kohtalon, ja he rakentavat jälleen autiot 
kaupungit ja asuvat niissä,  he istuttavat viinitarhoja ja juovat niiden viiniä, he te-
kevät puutarhoja ja syövät niiden hedelmiä. Minä istutan heidät omaan maahan-
sa, eikä heitä enää revitä pois maastansa, jonka minä olen heille antanut, sanoo 
Herra, sinun Jumalasi.” 
Aamos 9:14 - 15  

”Mutta te, Israelin vuoret, teette lehvänne ja kannatte hedelmänne minun kansal-
leni Israelille, sillä he ovat aivan lähellä, ovat tulossa.” 
Hes. 36:8 

                                          

6. LUKU
 
UUSIA NÄKÖALOJA

Oli vaikea uskoa, että oli kulunut vain neljä kuukautta siitä, kun olin tavannut 
ensimmäisen kerran Richardin. Hänellä oli Herralta saatu tunne siitä, että muut-
taisin Israeliin syyskuussa 1976. Olin oppinut niin paljon tällä välillä. Herra oli 

antanut minulle juutalaisen identiteetin, valtavan rakkauden kansaani kohtaan ja kaipuun 
palata kotiin Israelin maahan. 

Eräänä iltapäivänä kerroin tästä kaikesta tohtori Reidille. Kysyin häneltä, mitä hän ajat-
teli saamastani sanasta, joka koski Israeliin lähtemistäni syksyllä. Hänen vastauksensa oli 
varma: ”Jos Herra haluaa sinun lähtevän, silloin Hän myös tekee sen mahdolliseksi ja se 
tulee tapahtumaan näkyvästi. Jätä koko asia Hänen käsiinsä!” 

Huhtikuussa kirjoitin kirjeen Israelin Alija- toimistoon (siirtolaistoimisto) New Yorkiin 
pyytäen lisätietoa. Tämä oli uskonaskel, sillä vain Herra kykeni tekemään lähtemisemme 
mahdolliseksi. Kului monta viikkoa, ja kun en saanut vastausta, päätin soittaa Alija- toi-
mistoon. Puhelimeen vastanneella naisella oli hauska Brooklynin murre. Kerroin hänelle 
halustani muuttaa Israeliin kahden lapseni kanssa. Hän kysyi tietoja aviomiehestäni, jolloin 
kerroin, että olimme eronneet. 

”Vahvistiko rabbi avioeronne?” hän kysyi. 
Sydämeni kutistui. ”Ei”, vastasin. 
”Niin, hyvä rouva, ette mitenkään voi muuttaa Israeliin ilman rabbin hyväksymää avio-

eroa. Soittakaa uudelleen myöhemmin...” Huomasin, että hän aikoi sulkea puhelimen. 
”Ei, odottakaa. Älkää lopettako. En voi saada rabbin vahvistamaa avioeroa, koska rabbi 

ei alun alkaenkaan ole vihkinyt minua.” Pyysin häntä antamaan minulle vierailuajan kes-
kustellakseni asiasta. Luulen hänen olleen niin hämmästynyt epäortodoksisesta vastaukses-
tani, että hän antoi minulle ajan seuraavalle viikolle. 

Viikon kuluttua saavuin ajoissa Alija-toimistoon. Ilmoitin tulleeni ja istuin odotta-
maan. Parikymmentä minuuttia kului, sitten vielä lähes tunti. Istuin selvästi näkyvillä, jo-
ten vaikutti typerältä ilmoittaa uudelleen, että olin saapunut. Lopulta, kun aloin tuntea 
itseni kalustoon kuuluvaksi, kävelin uudelleen vastaanottopöydän ääreen. 

Näytti siltä, että vastaanottoavustaja oli unohtanut toimittaa viestin edelleen. Muu-
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tamassa minuutissa minut ohjattiin erään herran toimistoon. Hän antoi minulle anteeksi 
myöhästymiseni. Olin liian hämmästynyt vastatakseni. 

Keskustelu hänen kanssaan oli rohkaisevaa. Hän kertoi, että Israelissa tarvitaan hyvin 
paljon sosiaalityöntekijöitä, joilla on vastaava koulutus ja kokemus kuin minulla. Hän ker-
toi myös sosiaalityöntekijöille tarkoitetusta erityisohjelmasta, joka alkaisi syyskuussa, juuri 
samassa kuussa, jolloin olin ajatellut lähteä. Sain tarpeelliset kaavakkeet ja tiedot. Israelin 
hallitus myöntäisi meille lainan lasten ja minun matkaani varten. Saisimme myös kuuden 
kuukauden ilmaisen oleskelun uusien siirtolaisten keskuksessa, ja siellä minä osallistuisin 
hepreankielen tehokurssiin. He lupautuivat auttamaan minua löytämään asunnon ja työ-
paikan siinä osassa Israelia, minne halusimme asettua. Yleensä he myöntävät uusille siir-
tolaisille myös määrärahan elämiseen, mutta koska toivoin saavani lapsista elatusmaksun, 
en ollut oikeutettu tähän avustukseen. Kaikki näytti olevan liiankin hyvin ollakseen totta. 
Ehkäpä sittenkin lähtisimme... 

Tähän saakka muutto Israeliin oli vaikuttanut tavoittamattomalta haaveelta, koska lap-
silla ja minulla oli niin vähän rahaa. Mutta nyt – kiitos Israelin tuen – varojen puute ei enää 
ollut esteenä. Suurin este tällä hetkellä oli se, että en uskonut Joen, ex-mieheni, koskaan 
sallivan lasten lähteä Yhdysvalloista. Hänen vastustuksensa oli oikeutettu, sillä hän rakasti 
Michaelia ja Joeytä. Toisaalta tiesin, että tohtori Reidin neuvo oli tosi, jos lähtömme oli 
Jumalan tahto, Hän avaisi kaikki ovet. 

Minusta tämä vaikutti mahdottomalta pulmalta, eikä minulla ollut aavistustakaan, 
mitä tehdä. Uskon, että juuri silloin Jumala voikin tehdä parhaiten työtään. Jos käytäm-
me omia konstejamme, ja seuraamme omia ideoitamme, niin me harvoin (jos koskaan) 
pysähdymme kuuntelemaan Häntä. Vasta kun omat keinomme loppuvat, olemme valmiit 
jättämään koko tilanteen Hänen käsiinsä. Olen vieläkin hämmästynyt siitä tavasta, jonka 
Hän valitsi järjestääkseen kaiken! 

Kaikki alkoi, kun ostin keinoturkista päällystääkseni sohvan ja tyynyjä olohuoneeseen. 
Saatuani työn valmiiksi olohuone näytti todella kauniilta. Muutaman päivän kuluttua mi-
nulla alkoi ilmetä hengitysvaikeuksia, ja tilanne tuntui vain pahenevan. 

Lopulta kävin lääkärissä, jonka mielestä minulle oli puhjennut yllättäen allergia, joka 
oli saanut alkunsa turkiksesta. Testien mukaan olen allerginen lähes kaikelle. 

”Teidän tapauksenne”, selitti tohtori, ”ei ole mitenkään harvinainen keski-ikäisillä. Sitä 
voisi verrata padon murtumiseen. Yliherkkyys on kehittynyt vuosien kuluessa, ja sitten tur-
kis laukaisi vakavan allergisen reaktion.” 

Luonnollisesti hänen ensimmäinen ohjeensa oli poistaa heti houkutteleva olohuoneen 
sisustukseni. Hän antoi myös lääkityksen helpottamaan hengitystä sekä antihistamiineja, ja 
toivoimme saavamme tilanteen hallintaan. 

Näihin aikoihin minuun otti yhteyttä vanha ystäväni Chris Massachusettistä. En ollut 
nähnyt häntä muutamaan vuoteen. Hän oli myös hiljattain tullut tuntemaan Jeesuksen, 

ja vähän sen jälkeen hän oli tiedostanut Jumalan rakkauden Israelia ja juutalaisia kohtaan. 
Niinpä hän muisti ainoan juutalaisen ystävänsä, jonka koskaan oli tuntenut -- minut. Hän 
oli tietenkin innoissaan kuullessaan, että minäkin olin tullut tuntemaan rakastavan Jeesuk-
sen. 

Lapset ja minä vierailimme usein Chrisin ja hänen perheensä luona, ja olin tutustu-
nut myös heidän ystäviinsä. Kaikki oli hyvin allergiani puhkeamiseen saakka. Mutta nyt 
sain uudelleen kuulla saman väitteen, jonka olin kuullut jo ennenkin uskovien suusta, että 
”kaikki johtuu synnistä. Sinun täytyy ottaa vastaan täydellinen parantuminen. Pyydä täy-
dellistä terveyttä ja menestystä.” 

Tilani näytti kuitenkin vain huononevan. Kehitin itselleni allergian lisäksi myös keuh-
koinfektion. Joka kerta mennessäni hakemaan ensiapua, hoidettiin vain sairauden oireita. 
He luulivat kaikkea allergiseksi reaktioksi. Niinpä infektio jäi hoitamatta. Sain helpotusta 
vain joksikin aikaa, mutta sitten sairastuin todella. 

Eräänä iltana hengitykseni oli erityisen tuskallista. Olin mennyt yläkertaan vuoteeseeni, 
mutta en voinut hengittää tarpeeksi voidakseni nukkua. Itse asiassa en voinut hengittää 
riittävästi tehdäkseni yhtään mitään ja tunsin itseni vakavasti sairaaksi. Haukoin henkeäni 
ja tunsin itseni täysin avuttomaksi ja pelokkaaksi. Lapset nukkuivat, eikä minulla sitä paitsi 
olisi ollut tarpeeksi voimia ajaakseni sairaalaan. En tiennyt mitä tehdä. 

Lopulta polvistuin Herran eteen. Tunsin oloni hyvin sekavaksi. Sanoin Hänelle: ”Her-
ra, tiedän, että voit parantaa! Olet jo pelastanut elämäni. Mitä uskossani on vialla? Miksi 
olet niin kaukana?” Miksi olin niin sairas? Miksi Herra salli kaiken tämän tapahtua? Ilman 
ystävien syytöksiä en varmaankaan olisi reagoinut näin voimakkaasti, mutta heidän vihjai-
lunsa olivat saaneet minut epäilemään suhdettani Herraan!

 Yö tuntui loputtoman pitkiltä, koska nukkuminen oli mahdotonta. Lopulta, kyynelten 
ja huokausten keskellä, kuulin hiljaisen äänen: ”Luota minuun”, siinä kaikki. Niin sitten 
teinkin. Jätin tilanteen Hänen käsiinsä ja yritin selvitä yön yli parhaani mukaan. 

Seuraavana aamuna minulla olikin jo voimia lähettää Joey kouluun ja pukea Michael. 
Soitin eräälle ystävälleni ja pyysin häntä viemään minut päivystyspoliklinikalle. Siellä oleva 
lääkäri antoi ensiavun, ja kun se ei tuntunut auttavan, hän sanoi, että minun oli syytä jäädä 
sairaalaan. Olin kauhuissani ja yritin saada hänet muuttamaan mielensä. 

”Luulenpa, ettei teillä ole valinnan mahdollisuutta. Teidän keuhkojenne tila on vakava 
ja vaatii välitöntä sairaalahoitoa”, hän toisti määrätietoisesti. 

Hetken kuluttua minut vietiin huoneeseeni. Ilmoitin Joelle, ja hän alkoi tehdä järjes-
telyjä huolehtiakseen lapsista. Oivalsin pian, että sairaalassaoloaikani tulisi olemaan hyvin 
merkittävä. 

Fyysisesti tilani oli vakava. Välittömästi aloitettiin nestehoito, jotta paine keuhkoissani 
olisi saatu laskemaan. Minulle laitettiin kaksi suonensisäistä infuusiota, keittosuolaliuos-
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ta ja antibiootteja. Sain happea, hengitysterapiaa ja höyryhengitystä ympäri vuorokauden. 
Käytin pientä inhalaattoria ja kolmea muuta lääkettä saadakseni liman irtoamaan keuh-
koistani. Kun Chris ja hänen ystävänsä kuulivat sairaudestani, jouduin syytösten kohteeksi. 
”Katsokaa häntä”, he sanoivat. ”Ilmeisesti hänen uskonsa on heikko!” He eivät kyenneet 
osoittamaan rakkautta hädän hetkellä. 

Kaikki tämä oli hyvin hämmentävää, mutta sydämeni muistutti minua siitä mitä Jeesus 
oli sanonut: ”Luota minuun!” Sairauteni aikana sain myös voimakkaan opetuksen. Olles-
samme vuoren huipulla ja Jumalan lahjojen virratessa ylitsevuotavina yllemme on helppo 
uskoa. Hänen rakkautensa meitä kohtaan on silloin helposti havaittavaa. Mutta jos laaksois-
sakin kykenemme yhä kokemaan Hänen rakkautensa, alamme oppia mistä uskossa vaelta-
misessa todella on kyse. 

Vaikka olinkin vakavasti sairas, saatoin silti todistaa Hänen uskollisuudestaan, ja sen 
seurauksena ihmiset saivat kosketuksen Hänen rakkauteensa. Minua kävi tapaamassa sellai-
siakin ihmisiä seurakunnastamme, jotka eivät yleensä olisi tulleet. Minulla oli nyt mahdol-
lisuus jakaa ilosanomaa muille potilaille, hoitohenkilökunnalle ja siivoojille. Se oli kaunista 
ja siunattua aikaa! 

Se oli niin mahtavaa aikaa, että jo toisena päivänä polvistuin kylpyhuoneen lattialle kiit-
tämään Herraa siitä, että Hän oli sallinut minulle tämän sairauden. Hänen vastauksestaan 
paljastui Hänen ihailtava huumorintajunsa. Kiittäessäni Häntä Hän sanoi: ”Paina mieleesi, 
että psykiatrinen klinikka on yläkerrassa.” Ja silloin, yhtäkkiä, näin itseni maailman silmin 
ja aloin nauraa. Siinä olin, pukeutuneena sairaalan pyjamaan, kaksi infuusioletkua kytket-
tynä käsivarteeni, polvillani lattialla, kiittämässä Jumalaa siitä, että Hän oli sallinut minulle 
sairauden! Totisesti, maailma ei koskaan ymmärtäisi. (Tämä oli erityisen hupaisaa senkin 
vuoksi, että ex-aviomieheni oli psykiatrisen klinikan johtaja.) Herran rakkaus on lohdutus!

Voisin mainita lukuisia esimerkkejä siitä, kuinka Herra käänsi sairaalassaoloaikani sellai-
seksi, että ympärillä olijat saivat myös maistaa Jumalan rakkautta omakohtaisesti. Eräänä päi-
vänä tuli Barbara-niminen nainen seurakunnasta tervehtimään minua. Juuri kun hän saapui, 
sain ohjeen Herralta, että minun piti tilata hänelle vierastarjotin. Tämä ohje hämmästytti 
minua, koska kyseinen nainen oli aina niin kiireinen, että tuntui mahdottomalta että hänellä 
olisi aikaa jäädä illalliselle. Sehän olisi vasta tunnin päästä. Kutsuin hänet siitä huolimat-
ta ruokailuun, ja hän myöntyikin vastahakoisesti. Hän soitti kotiinsa, antoi lukemattoman 
määrän ohjeita maatilan askareista ynnä muusta ja istuutui lopulta keskustelemaan. 

Mutta siihen meidän juttutuokiomme sitten loppuikin. Ensiksi soi puhelin. Se oli eräs 
ystävä, joka oli vasta äsken kuullut sairaalaan joutumisestani. Heti laskettuani kuulokkeen, 
soi puhelin jälleen. Tällä kertaa se oli eräs naapuri. Nyt tunsin itseni jo hyvin kiusaantu-
neeksi. Epätoivon vallassa sanoin Herralle: ”Mutta Herra, miksi puhelin soi? En voi ollen-
kaan puhua Barbaran kanssa!” Herra antoi minun ymmärtää, että Hänellä oli siihen omat 

syynsä. Siitä huolimatta en voinut vieläkään puhua hänen kanssaan. Nyt kuitenkin tiesin 
miksi en voinut, joten saatoin kestää tilanteen salaa hymyillen. 

Lopulta puhelin lakkasi soimasta. Olimme juuri aloittaneet keskustelun, mutta silloin 
sairaanhoitaja tuli mittaamaan kuumeeni. Sitten tuli lääkintävoimistelija antamaan minulle 
hengitysvoimistelua. Sain happea 20 minuutin ajan. Sen jälkeen minun tuli käyttää respi-
raattoria 12 minuuttia. Tällä välin saapuivat päivällistarjottimemme ja viestitin Barbaralle, 
että hän alkaisi syödä. Nesteateriani jäähtyessä terapeutti antoi minulle kuntoutusta, ja sit-
ten hänen oli sijattava vuoteeni. Nyt oli yli kaksi tuntia kulunut Barbaran saapumisesta, 
enkä ollut ehtinyt puhua hänen kanssaan. Aina silloin tällöin kysyin: ”Barbara, ymmärrätkö 
lainkaan, mitä tapahtuu?” Hän vastasi aina: ”En”. Sitten meidät keskeytettiin jälleen, eikä 
minulla ollut mahdollisuutta selittää! Niin suuri ponnisteleminen oli väsyttävää. 

Lopulta, kun fysioterapeutti lähti huoneesta, sanoin: ”Oi Herra! Minun oletetaan ole-
van sairas. Ole hyvä ja lopeta keskeytykset, ainakin niin pitkäksi aikaa, että voin selittää.” 
Rukoilin hiljaa, että Hän antaisi sanoihini viisautta. 

”Barbara”, aloitin, ”ajattele, mitä on tapahtunut. Yli kaksi tuntia sitten tulit tänne mi-
nua tapaamaan. Tilasin sinulle vierastarjottimenkin, mutta siitä lähtien meillä ei ole ollut 
minkäänlaista mahdollisuutta puhua. Miksi? Mitä tapahtui?” Hän oli ymmällään ja vastasi: 
”Sinulla oli jatkuvasti kiire.” ”Niin, keskeytys toisensa jälkeen, eikä minulla ollut aikaa pu-
hua. Ja kun minulla oli kiire, istuit sinä kärsivällisenä ja odotit, että saisit puhua kanssani, 
mutta sitä aikaa ei tullut! Barbara, tämä ei tapahtunut sattumalta. Herra järjesti tämän 
havainnollistaakseen sinulle suhteen, joka sinulla on Hänen kanssaan. Jeesus rakastaa sinua. 
Hän haluaa viettää aikaa kahden sinun kanssasi. Hän kaipaa saada vetää sinut lähemmäs 
itseään. Sinulla on aina liian kiire voidaksesi istua alas ja kommunikoida Hänen kanssaan. 
Hän odottaa kärsivällisesti – – kuten sinäkin äsken odotit minua.” 

Tämä havainnollisti meille kummallekin perusteellisesti sen miten tarpeellista, ja jopa  
kaikkein tärkeintä on se aika, jonka vietät Hänen kanssaan kahden. Barbara ymmärsi. 

Hän viipyi vielä tunnin, ja panimme merkille, ettei kukaan enää tullut meitä keskeyt-
tämään!

”Barbara, ole hyvä”, kerjäsin, ”lupaa minulle, että muistat jättää aikaa Herralle. Lupaa 
nopeasti, ennen kuin kiire taas alkaa!” Hän nauroi ja lupasi muistaa sen aina. 

Seuraavana aamuna puoli kahdeksalta soi puhelin. 
”Eileen, täällä on Barbara. Minulla on uutisia.” Hän oli todella innoissaan. Hän kertoi 

nousseensa aamulla tavalliseen aikaan. Hän oli ensiksi antanut Herralle aikaa. Hän oli ru-
koillut ja tuntenut Hänen läsnäolonsa. Hän oli lukenut Raamattua. Silti hänellä oli ollut 
riittävästi aikaa myös kaikkiin aamupuuhiin, ja oli saapunut ajoissa töihinkin – ensimmäis-
tä kertaa seitsemääntoista vuoteen! Hänen äänestään kuulunut hämmästys sai ilonkyyneleet 
nousemaan silmiini. 
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”Toivon sinunkin saavan siunausta näistä uutisista,” hän totesi. Ja siinä hän olikin oi-
keassa – minä todella sain. 

Sairaalassaoloaikanani aloin lukea Jobin kirjan selitysteosta, jonka olin saanut lahjaksi 
sairaalaan. Jobillehan tapahtui hirmuisia asioita, ja hänen elämänsä meni kerralla pirsta-
leiksi. Minua hämmästytti, kun kirjoittaja huomautti, ettei Job kyennyt lukemaan edes 
rohkaisevia kirjoituksia. Siitä huolimatta hänellä oli usko Jumalaan! Muistan kertoneeni 
Jeesukselle: ”Eikö olekin ihmeellistä, että hänellä saattoi yhä olla uskoa, kaiken sen jälkeen, 
mitä hän oli kokenut?” Silloin Herra kehotti minua ajattelemaan niitä aikoja, jolloin Saata-
na oli lähes tappanut minut. 

Tuohon hetkeen asti se oli ollut vain muisto, jonka Herra oli parantanut. Hän ei ollut 
koskaan kehottanut minua muistelemaan sitä. Nyt tulvivat muistot yllättäen mieleeni. Elin 
uudelleen koko painajaismaisen kokemukseni ja näin vieläkin selvemmin Jeesuksen voiton. 
Nyt sairasvuoteella Jeesus muistutti minua lempeästi, että minäkin olin kaikesta huolimatta 
säilyttänyt uskon Häneen, vaikken ollutkaan lukenut Sanaa. (Herra muistutti minua tästä 
noin vuosi sen jälkeen, kun se kaikki oli tapahtunut. Jos Hän olisi muistuttanut minua 
aikaisemmin, olisin pitänyt sitä todistuksena oman uskoni vahvuudesta. Nyt tiesin, että se, 
että minulla ylipäätään oli vielä uskoa jäljellä, ei ollut minun ansiotani. Sitä oli jäljellä aino-
astaan siksi, että Hänen kätensä oli elämäni yllä. Tämä todistaa sen, että Hänellä on suun-
nitelma meidän jokaisen elämää varten. Me saamme vain levätä – ilman huolta ja pelkoa!)

Hän näytti minulle seuraavan jakeen Markuksen evankeliumista: 

”Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat... jos he juovat jotakin kuolettavaa, 
ei se heitä vahingoita…”
Mark. 16:17 - 18 

Minä olin saanut kuolettavaa juomaa Saatanan papin käsistä, eikä se ollut vahingoittanut 
minua. Mitkään maailman kirjat eivät olisi kyenneet opettamaan minua Jumalan kaikkival-
tiudesta paremmin kuin tämä kokemus. (Se oli arvokas opetus tulevaisuutta varten, olihan 
Herra viemässä minua lähemmäksi hengellisen taistelun temmellyskenttää.) 

Kahden viikon kuluttua lääkäri antoi minulle luvan lähteä kotiin. Hänen mielestään 
olin toipunut tyydyttävästi. ”Mutta”, hän varoitti, ”jos on minkäänlaista viitettä siitä, että 
hengitysvaikeudet ilmenevät jälleen, soittakaa vastaanotolleni ja palatkaa välittömästi sai-
raalaan.” 

Oli ihanaa nähdä poikia jälleen! Olin kaivannut heitä niin paljon. Jean Donegan, eräs 
ystäväni kirkosta, soitti ja tarjoutui ystävällisesti tulemaan kotiini auttaakseen kotitöissä ja  
ruuanlaitossa. Tämän tarjouksen otin kiitollisena vastaan. 

Viimeisenä sairaalassaolopäivänäni sain Herralta tiedon, että tohtori Reid tulisi minua 
tapaamaan, ja että hän olisi iloinen saadessaan tarjota minulle kyydin kotiin. Luottaen Hä-

nen viisauteensa en tehnyt muita järjestelyjä. Kerroin tämän ystävälleni, joka soitti ja tar-
joutui ajamaan minut kotiin. 

”Kiitos vaan, mutta liftaan kotiin tohtori Reidin kyydissä.” 
”Vai niin. Keskustelitko hänen kanssaan?” 
”No, en aivan, mutta Herra kertoi, että hän on tulossa. Siinä kaikki.”
”MITÄ? Etkö ole varmistanut asiaa?” 
Olimme molemmat hieman hämillämme. Minulle oli ilmiselvää, että jos Herra kertoi 

tohtori Reidin tulevan, niin se oli maailman varmin asia. Herra on meidän kaikkitietävä 
Isämme! Ystävästäni tällainen luottamus oli käsittämätöntä! 

Juuri ennen puoltapäivää tuli hengitysterapeutti antamaan viimeisen hengityshoidon. 
Hänen ojentaessaan minulle hengitysnaamarin tiesin, että pian olisivat vuodepotilaan päi-
väni takanapäin, ja että voisin yhtä hyvin nyt nauttia niistä niin kauan, kun sitä vielä kestäi-
si! Oikaisin vuoteeni ja kävin pitkäkseni, asetin happinaamarin kasvoilleni ja suljin silmäni, 
kiittäen Herraa kaikista niistä rakkauden ihmeistä, joita olin saanut olla todistamassa. Sillä 
hetkellä tohtori Reid tuli huoneeni ovelle. 

Vaikka hän ei ollut vielä vieraillut luonani, niin hän tiesi kokemuksesta, kuinka Herra 
antaa voimaa sairauden aikana. Siksi hän odotti näkevänsä minut täynnä Herran antamaa 
iloa. Mutta tullessaan huoneeseeni hän näkikin minut makaamassa vuoteessa happinaa-
mari kasvoilla, ja niinpä hän luuli tulleensa väärään huoneeseen. Hän käveli siis hoitajien 
huoneeseen ja kysyi rouva Dorflingerin huoneen numeroa. Kun hän jälleen sai saman nu-
meron, hän todella kauhistui! Hän pelkäsi jonkin olevan pahasti vialla. Hän tuli uudelleen 
huoneeseeni ja odotti pahinta. En koskaan unohda hänen hiljaista varovaista tapaansa lau-
sua nimeni. Hän oli suuresti helpottunut noustessani istumaan, ja olin todellakin täynnä 
pyhää iloa ja pyysin kyytiä kotiin. 

Olin oppinut paljon noina viikkoina. Luottaessamme Herraan joka tilanteessa – –  
vaikka se olisi kaikkea muuta kuin mitä ’hengelliset muotivirtaukset’ väittävät, saamme 
huomata, että Hän todella hallitsee. Sairaalamatkani alkoi hengellisestä sekasorrosta. Mi-
nullehan oli kerrottu, että uskossani oli jotain vikaa koska olin sairas. Sairauteni loppuvai-
heessa, kun olin jo nähnyt Jeesuksen siunanneen monia rakkaudellaan, tiesin että heidän 
syytöksensä eivät olleet tosia. Herra ei koskaan ole luvannutkaan meille täydellistä elämää. 
Kuitenkin Hän lupaa antaa meille voimansa vaikeuksissamme. Kaikessa meillä on lupaus 
Hänen voitostaan. Hän käytti sairautta tukeakseen minun vaellustani Hänen rinnallaan; ja 
samalla Hän sai koskettaa monia Hänen rakkaudellaan. Mutta kaikkein ihmeellisintä tässä 
jutussa oli se, että Hän käytti sairautta avatakseen minulle ja lapsille oven Israeliin!

 Lääkärini oli huolissaan sairauteni vakavuudesta. Hänen mielestään kylmään ilmas-
toon talven ajaksi jääminen saattaisi merkitä sitä, että en ehkä eläisi sen talven yli, koska 
uuden infektion vaara oli suuri. Olin kertonut hänelle hiljattain halustani muuttaa Israeliin. 
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Kuullessaan tästä hän kertoi lahjoittaneensa yksityishenkilönä rahaa eräälle siellä toimivalle 
keuhkoklinikalle, koska kuiva ilmasto joissakin Israelin osissa on ihanteellinen. Niinpä hän 
kirjoitti seuraavan määräyksen: 

”Tämän potilaan on pakko muuttaa Israeliin. 
Diagnoosi: vaikea bronkiitti, streptokokki ja stafylokokki-infektio.” 

Lääkärin määräys muuttaa Israeliin! Eikö Herra ole ihmeellinen? (Olisin voinut muuttaa 
myös Arizonaan, missä ilmasto on samankaltainen, mutta minullahan ei ollut yhtään rahaa. 
Israelin matka oli jo järjestynyt, luvassa oli kuljetusapua, kielenopetusta, asunto ja työtä.) 

Koska Joe oli työssä samassa sairaalassa, jossa olin ollut potilaana, tiesi hän tilanteeni 
vakavuuden. Keskustellessamme tohtorin suosituksesta ja Israelin lupaamasta avusta, ei hä-
nellä ollut muuta vaihtoehtoa, kuin sanoa kyllä. Se oli todellinen ihme! 

Olin pahoillani hänen vuokseen siksi, että tiesin kuinka paljon pojat hänelle merkit-
sivät. (Hän ei tiennyt mitään uskonvaelluksestani eikä hän surukseni tuntenut myöskään 
Jeesusta.) 

Kesäkuun lopulla, pari viikkoa sen jälkeen, kun olin kertonut Joelle suunnitelmistam-
me muuttaa Israeliin hän pyysi saada puhua kanssani muutaman sanan. 

”Haluaisin sinun tietävän”, hän aloitti melko muodollisesti, ”että olen menossa naimi-
siin. Jude ja minä olemme päättäneet jo päivänkin. Se on heinäkuun viides.” 

Kyyneleet tulvivat silmiini: ”Voi Joe, olen todella iloinen puolestasi. Onpa hienoa.” 
Tiesin silloin, että Joella ei olisi hätää. En enää ollut surullinen siitä että veisin lapset 

pois, sillä tiesin hänen aloittavan uuden elämän häntä syvästi rakastavan henkilön rinnalla. 
Sain uutta varmuutta siitä, että meidän lähtömme Israeliin oli Herran tahto. 

Rukoiltuani sain myös kuulla Herralta, että minun tuli alentaa elatusavustusta, jotta 
Joe ja Jude voisivat kerran vuodessa maksaa poikien matkat Yhdysvaltoihin. Ovet olivat 
todellakin avautuneet! 

1

Kesäpäivät kiitivät ja lähtöpäivämme Israeliin lähestyi. Eräänä elokuun iltana, pakatessani ja 
järjestellessäni muuttoamme, tunsin oloni erityisen haikeaksi. Asdodin satamakaupungista 
oli määrä tulla uusi kotimme. Asuisimme siirtolaiskeskuksessa, muutaman korttelin päässä 
Välimerestä. Vanhempani olivat vierailleet tässä keskuksessa eräällä Israelin matkallaan ja he 
kuvailivat sitä meille. Keskus sijaitsi vastapäätä suurta ostoskeskusta ja se rajoittui ihanaan 
alas merelle viettävään puistoon. Se kuulosti kauniilta! Kuitenkin oli hyvin tuskallista paka-
ta koti, hyvästellä perhe ja ystävät ja sen jälkeen kohdata outo uusi maa. 

Yllättäen tunsin silloin Herran läheisyyden, enkä olisi voinut edes uneksia siitä, mitä 
Hän tulisi sanomaan minulle tuona iltana. Se kääntäisi koko maailmani ylösalaisin. Hän 
alkoi rakkaudellisesti paljastaa sitä ristiä, jonka kantamiseen Hän oli minua huolellisesti val-
mistanut. Hän kysyi minulta yhden kysymyksen: ”Rakastatko minua yli kaiken elämässäsi?” 

Mietin hetkisen. Tiesin, että juuri tuolloin elämässäni olin asettanut Herran ja Hänen 
tahtonsa kaiken sen yläpuolelle, mikä oli minulle tuttua kotini, kotimaani, ystäväni, suku-
laiseni. Verratessani näitä asioita Hänen rakkautensa suuruuteen tiesin rakastavani Häntä 
enemmän. Niinpä vastasin Hänelle hetken kuluttua: ”Kyllä Herra, rakastan enemmän kuin 
mitään näistä!” 

Jumala ei koskaan ole petettävissä. Hän tiesi, ettei mikään noista asioista merkinnyt 
minulle paljoakaan. Tiesin, että ystävät olisivat vielä ystäviä ja perhe säilyisi perheenä. Hän 
toisti kysymyksen: ”Mutta rakastatko minua yli kaiken elämässäsi?” En tiennyt, mitä tulisi 
seuraavaksi, jotain kai aavistin, ja tietämättä miksi, aloin itkeä. Sitten sain kuulla yhden 
lauseen – – vain yhden lauseen, mutta se repi sydänjuuriani. ”Jos seuraat Minun tahtoani 
elämässäsi, sinä ja lapset elätte kuusi kuukautta yhdessä perheenä Israelissa. Sitten he palaavat 
isänsä ja äitipuolensa luo Yhdysvaltoihin.” 

Poikani! Herra tiesi sen! He olivat elämäni keskipiste. Rakastin heitä enemmän kuin 
mitään muuta. Olin typertynyt, ja kuvittelin tämän olleen vain jonkinlainen testi, ja sa-
noin kevyesti: ”Voi Herra, et varmastikaan tarkoita sitä!” Mutta syvällä sydämessäni tiesin, 
että Hän todella tarkoitti mitä sanoi. Menin hiljaa, varpaisillani yläkertaan heidän makuu-
huoneeseensa. He nukkuivat rauhallisesti, nuo kaksi rakkaintani, ja yllättäen minut valta-
si sanoinkuvaamaton suru, toivottomuuden ja menetyksen tunne. Ryntäsin huoneeseeni, 
heittäydyin vuoteelleni ja nyyhkytin nyyhkyttämästä päästyäni. 

Ikuisuudelta tuntuneen hetken jälkeen polvistuin kohtaamaan Herran jälleen. Hän oli 
tuona iltana koskettanut sydämeni keskipistettä. Hän tiesi, ettei mikään muu, minkä Hä-
nelle antaisin, merkitsisi paljon mitään. Pikku Joey ja Michael merkitsivät minulle kaikkea! 
Tiesin, että minulla ei itse asiassa ollut vaihtoehtoja. Herra oli jo opettanut minulle kaksi 
tärkeää asiaa. Ensiksikin: elämä Jumalan tahdon ulkopuolella ei yksinkertaisesti ole elämi-
sen arvoista, elimmepä sitten kenen kanssa tahansa. Toiseksi tiesin, että Joey ja Michael 
kuuluivat jo yksin Hänelle. Olin jopa kirjoittanut heidän valokuviinsa Raamattuni kanteen 
Tennysonin sanat: ”Jumala antaa meille rakkauden, mutta rakkauden kohteen Hän lainaa 
meille...” ja niin esikuvallisesti asetin heidät uhrialttarille, kuten Abraham teki Iisakille kau-
an sitten ja tiedän, että hänen sydämensä on täytynyt olla yhtä raskas surusta. Panin heidät 
Jumalan kämmenelle samalla rukoillen kaikesta sydämestäni, että tämä olisi vain koetus. 
Syvällä, syvällä sisimmässäni tiesin, että se ei ollut. 

Ainoa tapa selvitä seuraavista päivistä oli pyyhkiä tämä pois tietoisuudesta, salaa toivo-
en, että olin erehtynyt ja että se ei koskaan todella tapahtuisi. Muuten en olisi selvinnyt! 
Kerroin muutamille harvoille ystävilleni mitä oli tapahtunut minun ja Herran välillä, mutta 
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enimmäkseen kieltäydyin ajattelemasta sitä. 
Vihdoin saapui kauan odotettu päivä, jolloin lensimme Israeliin. Joe ja Jude ajoivat Jo-

eyn ja Michaelin New Yorkin lentokentälle sanoakseen hyvästit siellä. Alease, ovinaapurini, 
Jean Donegan ja muutamat seurakuntaystäväni ajoivat minut lentokentälle. Juuri ennen 
koneeseen lähtöä asetuimme kaikki piiriksi ja pidimme toisiamme kädestä. He rukoilivat 
minulle Herran siunausta. Tiesin kaipaavani heitä kaikkia. 

II OSA

”Murheellisina, mutta aina iloisina��� 
Mitään omistamatta, mutta kuitenkin 

omistaen kaiken���” 2� Kor� 6:10 

Jeesus sanoi, ”tule ja seuraa minua�” Se on 
tuskien tie, se on polku, joka vie kärsimyksiin, 

vihaan ja jopa kuolemaan� Ristin tiensä 
alkuvaiheessa apostolit vangittiin ja heitä 

ruoskittiin: 

”Niin he lähtivät pois neuvostosta iloissaan 
siitä, että olivat katsotut arvollisiksi 
kärsimään häväistystä jeesuksen nimen 

tähden�” Ap�t� 6:41 

Vain harvat ovat tänä päivänä valmiita 
kärsimään rakkaudesta häneen, ja vielä 

surullisempaa on se, ettemme kykene 
näkemään hänen kärsimyksensä syvyyttä – – 
sillä vain rakkaus herkistää meidät jonkun 

toisen kärsimykselle�
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Joey ja Michael maahanmuuttokeskuksessa Ashdodissa 1976.

7.  LUKU

MITÄ TEEMME ERÄMAASSA? 

New Yorkin lentokentällä vaistosin Joen epätoivon hänen katsoessaan Mikeä ja Jo-
eytä viimeisen kerran ennen kuin nämä katosivat lähtöselvitykseen. Kuinka olisin 
voinut kertoa hänelle, että nämä olisivat viimeiset kuusi kuukautta, jolloin minä 

ja lapset olisimme yhdessä, että meille oli erotettu aika yhdessäoloa varten. Tämän jälkeen 
minä eroaisin heistä. Epäilemättä se olisi helpottanut hänen kipuansa, mutta minusta ei 
ollut sen kertojaksi. Kuinka hän olisikaan voinut ymmärtää? Sitä paitsi toivoin yhä, että 
kaikki tapahtuisi toisin. 

 Iltapalan jälkeen luin koneessa pojille kertomuksen ja annoin heille heidän yllätyksen-
sä – pienet lahjat, jotka aina kuuluivat yhteisiin matkoihimme. Kun he vihdoinkin lipui-
vat unten maille, huomasin, etten osannut nukkua. Tuskin saatoin uskoa, että todellakin 
olimme matkalla Israeliin. Jeesuksen huolellisen opastuksen johdosta se oli tullut minulle 
niin tärkeäksi. Juutalaisena naisena olin lentämässä kotiin, maahan, jonka Jumala itse oli 
luvannut juutalaisten kodiksi ikuisiksi ajoiksi. Oli valtavaa huomata Hänen lupaustensa 
täyttyvän minun elinaikanani. Vuosisatojen ajan juutalaiset sydämet ovat kaivanneet saada 
palata Luvattuun maahan. Ja tässä minä olin matkalla sinne. 

 ”Kun Herra käänsi Siionin kohtalon, niin me olimme kuin unta näkeväiset. 
 Silloin oli meidän suumme naurua täynnä, ja kielemme riemua täynnä; 
 silloin sanottiin pakanain keskuudessa: ’Herra on tehnyt suuria heitä kohtaan’. 

Niin, Herra on tehnyt suuria meitä kohtaan; siitä me iloitsemme. ” 
 Psalmi 126:l - 3
 

Jeesukseen uskovana ymmärsin Israelin kaksitahoisen merkityksen. Se on luonnollinen ko-
timaani, mutta myös maa, jota Jeesus rakastaa niin paljon! Maa, missä Hän käveli ja opetti, 
paransi ja rakasti, nauroi ja itki, kärsi ja kuoli. Siellä Hän katkoi kuoleman kahleet voittoi-
sasti asettuakseen Isän oikealle puolelle. Mikä pyhä paikka! Renkaiden koskettaessa maata 
Ben Gurionin lentokentällä en voinut olla itkemättä. Ne olivat odotuksen ja ilon kyyneleitä. 
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Laskeutumisen jälkeen aika kului joutuisasti erilaisten tapahtumien pyörteissä. Meidät 
ohjattiin tullin läpi ja lähetettiin maahanmuuttajien toimistoon. Lupien käsittelyn jälkeen 
keräsimme matkatavaramme ja saimme paperimme, ja vihdoin meidät ohjattiin taksiin, 
joka veisi meidät Asdodin merenrantakaupunkiin (niin ainakin luulin). 

Joey ja Michael olivat jo silloin aivan uuvuksissa ja nukahtivat pian päät sylissäni. Sil-
mät selällään ihmetyksestä katselin jännittyneenä taksin ikkunasta ohikiitäviä välähdyksiä 
Israelista. Näin puita, jotka notkuivat hedelmien painosta, puuvillapeltoja ja maaseudun, 
joka vilisi elämää, ja muinaisten profeettojen sanojen sointia. 
  

”Erämaa ja hietikko iloitsee, aromaa riemuitsee ja kukoistaa kuin lilja.” 
 Jes. 35:1

”Mutta te, Israelin vuoret, teette lehvänne ja kannatte hedelmänne minun kansal-
leni Israelille, sillä he ovat aivan lähellä, ovat tulossa.” 
Hes. 36:8 

    
Olimme kotona. Sitä oli vaikea uskoa!

Vihreät, hedelmälliset pellot muuttuivat yllättäen erämaahiekan kuivuudeksi. Valtava, 
asumaton joutomaa-alue oli edessämme. Näin kahden kamelin seisovan hiekkadyynin har-
jalla ja lopulta tajusin kysellä: ”Mitä teemme erämaassa?” 

Matkan Tel Avivista oli määrä kestää runsaan tunnin. Sen tähden en vaihtanut rahaa 
lentokentällä. Olin odottanut saapuvamme Asdodiin aamupäivän aikana, jolloin meillä 
olisi ollut runsaasti aikaa purkaa matkatavaramme, vaihtaa hieman rahaa ja ostaa ruokaa 
kaupoista, joiden tiesin sijaitsevan maahanmuuttokeskusta vastapäätä. Oli kulunut aika 
paljon enemmän aikaa kuin tunti, ja ajoimme yhä edelleen. Taksin kuljettaja ei puhunut 
sanaakaan englantia, ja hepreaksi kykenin sanomaan ainoastaan ”shalom” ja sapattina lu-
ettavien kynttilöiden siunauksen, eikä niistä kumpikaan auttanut minua saamaan selville, 
mitä teemme keskellä erämaata. 

Matkustettuamme vielä tunnin saavuimme Beersebaan, Negevin pääkaupunkiin. Pojat 
olivat silloin täysin valveilla, ja selitykseni heille eivät kuulostaneet kovinkaan vakuuttavil-
ta. Kuljettaja pysähtyi moneen kertaan kysymään ajo-ohjeita. Niin, minne? Sen minäkin 
halusin tietää! 

Lopulta, auringon alkaessa jo laskea, olimme saapuneet määränpäähämme. Matkatava-
ramme purettiin ja meidät johdatettiin kahteen pieneen huoneeseen. Joku sanoi murretulla 
englannin kielellä: ”Tervetuloa! Huomenna, toimisto tuolla, kello kahdeksan aamulla”, ja 
osoitti jonnekin, Meidät jätettiin yksin pienen maallisen omaisuutemme kanssa. Sen sijaan, 
että olisimme olleet kauniissa, uudessa kaupungissa merenrannalla, löysimme itsemme 

muinaisesta kaupungista, jota Abraham suosi lepopaikkanaan 4000 vuotta sitten. Maahan-
muuttokeskus oli Beerseban laitamilla, ja sitä ympäröi loputon hiekka-aavikko. Kauppoja 
ja pankkeja ei näkynyt. 

Astuimme sisään niihin kahteen huoneeseen, joihin omaisuutemme oli tuotu. Ne näyt-
tivät paljailta ja sointuivat hyvin sydämessäni kasvavaan murheeseen, Ensimmäinen iltam-
me Israelissa! Tämä ei todellakaan ollut sitä mitä olin kuvitellut. Siellä olimme, tuntien 
itsemme hylätyiksi, väsyneiksi, nälkäisiksi ja täysin yksinäisiksi! Eikä tämä ollut vielä tar-
peeksi, vaan seinällä, jääkaapin takana, oli suurin hyönteinen minkä olin koskaan nähnyt. 

Pojat kysyivät, mitä nyt tehdään, mutta en osannut vastata. ”Rukoilkaa vain”, vastasin 
väsyneenä. 

Muutaman minuutin kuluttua koputettiin ovelle. Siellä oli eräs amerikkalainen perhe. 
”Meille kerrottiin, että tulette tänään, ja tulimme toivottamaan teidät tervetulleiksi. Voim-
meko olla avuksi?” He tarjosivat meille illallisen! Tuntemaamme iloa ei voi sanoin kuvata.  
Tulen aina muistamaan heidän ystävällisyytensä meitä kohtaan tuona iltana. Kuinka paljon 
se merkitseekään, jos joku lähestyy rakkaudellisesti. He jakoivat anteliaasti sen vähän, mikä 
heillä oli.He jakoivat auliisti vähästään. Tuo heidän tarjoamansa yksinkertainen ateria mer-
kitsi minulle enemmän kuin kaikki aikaisemmin syömäni ateriat. He antoivat myös hyö-
dyllisiä neuvoja ensimmäisiksi päiviksemme vieraassa maassa. Lähdimme heidän pienestä 
kodistaan edelleen hämmentyneinä, mutta mieli ystävällisyyden ja ruuan lämmittämänä. 

Keskustelin poikien kanssa illalla pitkään. En osannut selittää heille mitä oli tapahtunut 
ja miksi. Jeesushan oli vakuuttanut meille, että Asdod olisi kotimme. ”Meidän täytyy vain 
uskoa, että Hän vie meidät sinne!” sanoin kahdelle pienelle pojalleni. 

Päätimme olla purkamatta tavaroitamme ja rukoilimme yhdessä, että Hän veisi meidät 
Asdodiin. Sillä hetkellä uskomme ei ollut kovinkaan vahva. Kaunis maahanmuuttokeskuk-
semme meren rannalla näytti olevan toivottoman kaukana. Pojat eivät olleet vakuuttuneita, 
enkä minäkään ollut kovin uskottava. 

Joeyn ja Michaelin oli vaikea nukkua, ja kun he lopultakin nukahtivat, huomasin, etten 
itse kyennyt nukkumaan. Hylätyksi tulemisen tunteeni oli niin vahva. ”Herra, sinä toit 
meidät Israeliin. Miksi olemme väärässä paikassa?” Kysymykset ja epäilykset piinasivat mi-
nua. 

Lopulta polvistuin rukoukseen: ”Voi Jeesus, en ymmärrä. Onko tämä se paikka, missä 
haluat meidän olevan? Mutta varmistuksesi Asdodiin oli niin selvää. Niinpä täytyy uskoa 
sinun sanaasi. Ole hyvä ja siirrä tämä vuori meidän edestämme! Jos meitä on odotettu 
tänne, emme varmaan pysty järjestämään lähtöämme Asdodiin. Vaikeuksista huolimatta 
uskon, että voit järjestää tämän.  Jos tänne jääminen on Sinun tahtosi, yritän tehdä tästä 
ajasta parhaan mahdollisen, vaikka olemme syrjässä emmekä meren rannalla, ja vaikka sei-
nillä kulkeekin maailman suurimpia hyönteisiä.Ylistys Herralle, auta epäuskoani. Aamen.” 
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Makasin vuoteellani odottaen aamua, pitäen samalla jääkaapin takaista seinää silmällä. 
Aamu tuli vihdoin,  kuten aina! Keskusteltuani johtajan kanssa aamukahdeksalta sain 

tietää, että meitä oli odotettu Beerseban maahanmuuttokeskuksessa jo kahden viikon ajan. 
Hän selitti, että erehdys oli tapahtunut USA:ssa. Heidän ei olisi kuulunut sanoa meille, että 
olemme menossa Asdodiin. Sydämeni kutistui. Ongelman ydin ei ollut se, missä asuisim-
me. Se ei merkinnyt niin paljon! Mutta olin uskonut Jumalan sanoneen, että menisimme 
Asdodiin, ja jos olisin tässä asiassa väärässä, ehkä silloin olisin erehtynyt kaikessa muussakin! 
Aloin rukoilla hartaasti. 

Johtaja suostui soittamaan pääkonttoriin Jerusalemiin tutkiakseen asiaa ja opetti mi-
nulle heprealaisen sanan, jonka hän sanoi olevan välttämättömän Israelissa -”savlanut” (se 
merkitsee ”kärsivällisyyttä”). Toimistosta sain lainaksi riittävästi Israelin valuuttaa, jotta 
pääsisimme bussilla Beerseban keskustaan vaihtaaksemme rahaa ja saadaksemme aamiaista. 
Eräs ystävällinen henkilö saattoi meidät autolle ja pyysi bussinkuljettajaa opastamaan mei-
dät pankkiin. 

Vaihdettuamme rahaa ja syötyämme melko epätavallisen aamiaisen nousimme jälleen 
bussiin. Jäädessämme autosta pysäkillä, jonka luulin olevan meidän, ei maahanmuuttokes-
kusta näkynytkään missään. Siinä sitten olimme eksyksissä, Beersebassa, kun ensin olimme 
eksyneet Beersebaan! Aloin kysellä maahanmuuttokeskusta hepreaksi enkä ymmärtänyt, 
miksi kaikki katselivat minua kummastuneena. (Myöhemmin sain kuulla, että olin sekoit-
tanut sanan maahanmuuttaja maahanmuuttokeskukseen. Voitko kuvitella jonkun kulkevan 
ympäriinsä hokien: ”Maahanmuuttaja”?’Maahanmuuttaja? Missä on maahanmuuttaja?” 
Eräällä ystävälläni on vielä hauskempi tarina kerrottavana. Vasta tulleena Lev oli opetellut 
hepreankielisen kanaa tarkoittavan sanan. Mutta missä tahansa hän pyysi teurastajalta ka-
naa, hän sai vastaukseksi ilkikurisen katseen. Tietämättään hän käytti sanaa, joka tarkoitti 
korvaa!

Lopulta Joey ehdotti, että astuisimme jälleen bussiin. ”Ehkäpä meidän täytyisi ajaa kau-
emmaksi!”, hän oli oikeassa. 

Lopulta palasimme johtajan toimistoon, ja hän kertoi Jerusalemin toimiston vahvis-
taneen tiedon, että erehdys oli tapahtunut Amerikassa. Varaus oli tehty Beersebaan, eikä 
Asdodiin. ”Mutta”, hän lisäsi itsekin hieman hämmentyneenä, ”he ovat halukkaita kor-
jaamaan erehdyksensä, mikäli niin vaaditte. Asdodin maahanmuuttokeskuksessa on yksi 
perhepaikka vapaana.” 

Jo puolen tunnin kuluttua olimme taas taksissa, mutta tällä kertaa ilon kyyneleet sil-
missä ja sydän täynnä kiitollisuutta, suuntana koti, jonka Herra todellakin oli meille val-
mistanut. Silloin, taksin huristellessa keskellä Negevin erämaata Israelin miniatyyrimaisessa 
maassa, marokkolainen kuljettaja kurottautui ja avasi radion. Ja kuinka ollakaan, sieltä alkoi 
kiiriä ilmoille eräs Jeesuksen minulle antamista lauluista. Se oli ”My Gentle Lady” (Minun 

lempeä Leidini). Näin odottamattoman kauniilla tavoilla Hän ilmaisi meille rakkautensa. 
Uusi kotimme Asdodissa oli vielä ihanampi kuin miksi vanhempani olivat sen kuvan-

neet. Se oli kaunis, uusi rakennus - aivan meren äärellä. Kaksihuoneinen asuntomme vai-
kutti palatsilta verrattuna Beersebaan, eikä ilollamme ollut mitään määrää. Olen varma, että 
jos olisimme saapuneet Asdodin maahanmuuttokeskukseen suoraan lentokentältä, emme 
koskaan olisi arvostaneet uutta pientä kotiamme yhtä paljon kuin eksyttyämme ensin Beer-
sebaan. 

Rakastuin Israeliin miltei heti. Siellä on niin paljon elämää ja elinvoimaa etteivät vierai-
lijatkaan yleensä palaa sieltä entisenlaisina. Maan ilmapiiriä on vaikea kuvata, mutta ainakin 
Jumalan läsnäolon tunne on voimakas. (Jotenkin sain taas tietää, että aikani Israelissa tulisi 
olemaan koettelemusten aikaa, ja kuten Paavali sanoo, minä olin alkanut ”panna pois sitä, 
mikä lapsen on”.) 

Joey ja Michael kävivät paikallista koulua ja saivat opetusta heprean kielessä. Aikuisten 
opetusta pidettiin itse keskuksessa. Me kaikki kolme saimme opetusta joka aamu kello kah-
deksasta yhteen iltapäivällä. Ensimmäisenä päivänä huomasin, että luokkani hepreankielen 
opetus oli alkanut kolme viikkoa aikaisemmin. Olin toivottomasti jäljessä, ja se oli masen-
tavaa. Luokkatoverini puhuivat jo hepreaa, enkä minä ymmärtänyt mitään! 

Tulen aina muistamaan ensimmäisen sapattimme. Israelin yhteiskunta perustuu kuusi-
päiväiseen työviikkoon, ja niinpä mekin olimme koulussa kuutena päivänä viikossa. Tors-
taina jokainen kuurasi ja valmisteli kotinsa seuraavan juhlapäivän varalle. Perjantai-aamun 
sarastaessa kaupat olivat tupaten täynnä väkeä jokaisen tehdessä sapatti-ostoksia. Silloin 
hankittiin aina erityinen sapattileipä nimeltään ’challah’, tuoreita kukkia, sekä viiniä. Sa-
patti-iltana äänettömyys laskeutui kaupungin ylle. Ei ollut enää liikennettä, kaikki kaupat 
oli suljettu, ja kadut olivat typötyhjiä. Emme koskaan aikaisemmin olleet nähneet koko 
kaupungin seisahtuvan. Se oli kuin lumottua. Juuri ennen auringonlaskua seisoimme pie-
nen kotimme parvekkeella ja saatoimme nähdä sapattikynttilöiden vilkuttavan joka kodissa 
keskuksen ympärillä. Kuinka rauhallista ja kaunista se olikaan. 

Kului joitakin viikkoja ennen kuin oma perheemme alkoi viettää sapattia. En osaa ku-
vata muutosta, jonka se elämäämme toi! Siitä tuli todella tärkeä päivä, erityisen perheyhtey-
den päivä. Perjantaina iltapäivällä katoin pöydän käyttäen valkoista lakanaa pöytäliinana. 
Tuoreet kukkaset, kynttilät, viini ja erityinen leipä muuttivat kotimme. Pojat oppivat pian 
lukemaan ääneen rukoukset, ja odotimme tätä iltaa yhä enemmän joka viikko. Kuinka 
usein sanotaankaan, että yksinkertaisin ja köyhin juutalaismies muuttuu kuninkaaksi pa-
latessaan kotiinsa synagogasta toivottamaan sapatin, päivien kuningattaren, tervetulleeksi. 
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”Tervetuloa Sapatti Kuningatar” 
Zalman Schneour 

”Toivottakaamme tervetulleeksi suloinen kuningatar sapatti!” 
Suutari hylkäsi naskalin ja lankansa. Räätälin sukkela neula lepää nyt tyynyssään. 
Isä on kylpenyt ja pessyt tukkansa, ja hän sanoo: 
Suloinen sapatti on lähellä, suloinen sapatti on täällä. 
Voi tulkaa, toivottakaa tervetulleeksi suloinen sapatti, kuningatar! 

Kauppias sulki ja lukitsi kauppansa, kuljettaja valjasti hevosensa oven eteen, 
Suntio rientää sinne tänne ja sanoo: Aurinko laskee taivaalla, 
suloinen sapatti on lähellä. 
Voi tulkaa ja tervehtikää suloista sapattia, kuningatarta. 

Valkopartainen kanttori on kiirehtinyt joukkoon 
toivottaakseen sapatin tervetulleeksi siunauksin ja lauluin. 
Rakas äiti sytyttää kynttilät ja rukoilee: Pyhyyden ja levon päivä. 
Ole ikuisesti siunattu.
 
Voi tulkaa, toivottakaamme tervetulleeksi suloinen sapatti, kuningatar! 

Maahanmuuttokeskuksessa asuminen oli kaiken kaikkiaan ainutkertainen kokemus. Yh-
dessä ja samassa rakennuksessa asui perheitä monesta maasta, lukuisista kulttuureista, ja 
kaikki opettelemassa kieltä ja Israelin tapoja. Jokainen heistä oli valinnut itselleen uuden 
kotimaan. Oppiessamme tyydyttävästi hepreaa, ja voidaksemme keskustella keskenämme, 
kävimme mielellämme kylässä toistemme luona. 

Erityinen ilo oli päästä niille tutustumismatkoille, joita keskus meille järjesti. Menim-
me kaikki kolmeen tai neljään linja-autoon ja lähdimme tutkimaan maata. Israel on varsi-
nainen ihmemaa! Siellä on asunut sellaisia historiallisia hahmoja kuten Abraham, David, 
Salomo, Hesekiel, Jesaja ja Jeesus. Nämä kertovat pyhitetystä maasta. 

Näimme paljon kauniita näkymiä! Abrahamin lähteen Beersebassa, Kuolleen meren ja 
Ein Gedin, joka on suosikkini. Tällä kauniilla paikalla Daavid kätkeytyi Saulilta. Ein Gedi 
merkitsee vuorikauriin lähdettä. Niitä näkee siellä vieläkin korkeilla vuorilla. Kuljimme 
kaislakäytäviä pitkin ja tulimme valtavalle vesiputoukselle. Kaikki oli niin muuttumatonta, 
ja se onkin osa Israelin ihmettä. 

Minua hämmästytti eniten paikka, josta Kuolleen meren kääröt oli löydetty. Olin kuul-
lut niiden löytymisestä vuosia aikaisemmin, kun vielä asuin Yhdysvalloissa, mutta silloin se 

kaikki merkitsi minulle hyvin vähän. Nähdessämme omin silmin niiden löytöpaikan, aivan 
keskellä erämaata, tiesimme, että Jumalan käden oli täytynyt säilyttää ne ja johdattaa löytäjä 
niiden luo. 

Kääröt löysi Kuolleen meren lähettyvillä erämaassa lampaitaan paimentamassa ollut 
arabipoika. Hän oli ohimennen heittänyt kiven luolaan. Hän pelästyi kuullessaan jonkun 
särkyvän. Hän palasi seuraavana päivänä ystäviensä kanssa ja löysi ruukkuja, joiden sisällä 
oli hyvin vanhoja ja tuoksuvia kääröjä. Osa niistä sisälsi profeetta Jesajan kirjan. Kääröt 
olivat olleet siellä 1900 vuotta. Ne löydettiin vuonna 1947, ja niiden perusteella todettiin 
nykyiset juutalaiset kirjoitukset muuttumattomiksi. Kuukausia niiden löytämisen jälkeen 
täyttyivät Jesajan sanat: 

”Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julis-
tamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, ju-
listamaan vangitui1le vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, julistamaan Herran 
otollista vuotta ja meidän Jumalamme kostonpäivää, lohduttamaan kaikkia mur-
heellisia, panemaan Siionin murheellisten päähän – antamaan heille juhlapäähi-
neen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hen-
gen sijaan; ja heidän nimensä on oleva ’vanhurskauden tammet’, ’Herran istutus’, 
hänen kirkkautensa ilmoitukseksi. 

Ja he rakentavat jälleen ikivanhat rauniot, kohottavat ennalleen esi-isien au-
tiot paikat; ja he uudistavat rauniokaupungit, jotka ovat olleet autiot polvesta 
polveen.” 
 Jes. 61:l - 4 

Eräällä matkallamme kävimme Pyhässä kaupungissa. Istuimme Öljymäellä, ja edessämme 
oli Jumalan kaupunki, Israelin Pyhän Siion. Se oli niin erilainen kuin mikään näkemäni 
paikka. Se oli paikallaan niin majesteettisesti, kultainen Jerusalem, odottamassa Kuninkaan 
paluuta. Se on kaupunki, joka kautta aikojen on ollut Herran suosiossa, ja se on totisesti 
ollut siunattu. Silti se vielä odottaa ihanaa tulevaisuuttaan! Jerusalemin historia on hyvin 
epätavallinen verrattuna muihin maailman kaupunkeihin, ja sen tulevaisuus on niin ih-
meellinen, ettemme edes kykene käsittämään sitä.

Ensimmäinen pysähdyspaikkamme muurien sisäpuolella oli Itkumuuri. Tätä paikkaa 
juutalaiset kunnioittavat kaikkialla maailmassa. Se on ainoa seinä, mikä on jäljellä alkupe-
räisestä temppelistä, ja siitä on tullut rakas rukous- ja valituspaikka. 

Niin kuin tapana oli, kirjoitin minäkin rukoukseni pienelle paperinpalalle ja menin 
laittamaan sen muurin rakoon. Silloin alkoi sisimmässäni kasvaa suuri tuska kansani täh-
den. Näin satoja, satoja pieniä paperinpalasia, jotka kätkivät veljieni ja sisarteni toiveet, 
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unelmat, rukoukset ja huolet. Ajattelin Jeesuksen, Messiaamme rakkautta, jota kannoin 
sisimmässäni. Ajattelin sitä syvää rauhaa, jonka ainoastaan Hän kykenee antamaan. Ympä-
rilläni oli satoja juutalaisia veljiäni vielä rukoilemassa muurin edessä! Tunsin suurta surua, 
jonkinlaista surumielisyyttä ja epätoivoa, jota en aikaisemmin ollut kokenut. Itkin avoi-
mesti en kyennyt hallitsemaan kyyneleitäni ja kerjäsin Jumalaa, Isää, poistamaan erottavan 
väliseinän heidän ja Hänen väliltään ja samalla toivottamaan heidät tervetulleiksi Kaikkein 
Pyhimpään Karitsan veren kautta. Voi Herra, meidän Jumalamme; nosta verho heidän silmil-
tään! Anna heidän tuntea Sinun rakkautesi suuruus itseään kohtaan!

Epäilemättä yksi suosikkiretkistämme oli mennä katsomaan valo- ja ääni -showta Ma-
sadalle. Tuhannet katsojat istuivat tämän kuuluisan paikan rinteillä. Pimeyden laskeutuessa 
näimme dramaattisen valo- ja ääniesityksen siitä, kuinka roomalaiset valloittivat Masadan 
linnoituksen. Se oli traaginen kertomus, sillä roomalaisten vihdoin valloittaessa huipun, he 
saivat tyhjän voiton. Kaikki juutalaiset miehet, naiset ja lapset olivat katsoneet paremmaksi 
ottaa henkensä kuin alistua vankeuteen. 

Kokemuksistamme kaikkein hämmästyttävintä oli kuitenkin se, että aloimme ymmär-
tää sitä ihmettä, että Israelin valtiosta oli jälleen muodostunut kansakunta... 

  

8.  LUKU 

”PIKKU DAAVID”:  YLEISKATSAUS 

Elokuun 29. päivänä, 1897 kokoontui siionistikongressi Baseliin. Se oli ensimmäi-
nen virallinen, maailmanlaajuinen juutalaisten kokoontuminen sitten 2000 vuotta 
aikaisemmin tapahtuneen hajaantumisen. Se oli ensisijaisesti tulos yhden miehen, 

Theodor Herzlin, näystä. 
Herzl puhui kongressin avajaispäivänä. Puheessaan hän jakoi unelmansa juutalaisten 

kotimaasta, Palestiinasta – kotimaasta, joka olisi avoimesti tunnustettu ja laillisesti turvalli-
nen. Kongressin aikana perustettiin World Zionist Organisation (Maailman Siionistijärjes-
tö). Herzl valittiin sen presidentiksi. Hatikva (Toivo) valittiin kansallishymniksi ja Israelin 
lippu suunniteltiin. Herzl työskenteli väsymättä läpi elämänsä nähdäkseen tämän näyn to-
teutuvan – kaikkien aikojen unelman, paluun Luvattuun maahan. Heinäkuun kolmantena 
v. 1904 hän kuoli keuhkokuumeeseen, vain neljänkymmenenneljän vuoden ikäisenä. Koko 
elämänsä ajan hänellä oli valtava vaikutus juutalaisiin. He alkoivat jälleen uneksia omin 
käsin muotoillusta tulevaisuudesta! 

Chaim Weizmann jatkoi työtä siitä mihin Herzl oli sen jättänyt. Weizmann ehdot-
ti vuonna 1914, että kansainvälisesti tunnustettaisiin juutalaisten oikeus ”jälleenrakentaa 
kansallinen koti Palestiinaan...” Siihen aikaan hän oli vain luennoitsijana Manchesterin yli-
opistossa. 

 ”Mutta ilmassa oli lupauksen tuntua, suurenmoiset mahdollisuudet odottivat 
ottajaansa, etu- ja voimasuhteiden muuttuessa. Chaim Weizmann oli nuori ja 
vapaa. Häntä eivät rasittaneet historian painolastit, epäonnistumiset, haaveet tai 
julkishallinto. Se oli hänen kansansa toiveitten kevätaikaa, ja oli hyvä olla elossa. 
Hän keräsi pikaisesti muutamia miehiä ympärilleen, arvioi mahdollisuutensa ja 
iski sitten keskeisille, poliittisille areenoille valtavalla arvovallalla ja ajoituksen var-
muudella, muuttaen kansan historian koko suunnan.” 

(*  Kaikki viittaukset tässä luvussa, ellei toisin ole merkitty, ovat Abba Ebanin kirjasta My 
people, the Story of the Jews.)   
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Eliezer Ben Yehudan kertomus on yhtälailla hämmästyttävä. Hän oli mies, jota ruoski 

eteenpäin sisäinen pakote modernisoida heprean kieli. Näennäisesti se oli mahdoton teh-
tävä, mutta kuitenkin hän paneutui siihen aikana, jolloin juutalaisten kotimaa näytti vielä 
kaukaiselta unelmalta. 

Näiden miesten innoittamina saapui joukoittain siirtolaisia Palestiinan rannikolle. Ker-
tomukset varhaisista juutalaisista uudisasukkaista Israelissa ovat kunnianosoituksia rohkeu-
delle, lujuudelle ja uskolle. Olosuhteet olivat vaikeat. Tämän vuosisadan alkuvuosina osa 
Israelista oli malarian saastuttamaa suoaluetta. Loppu oli paljasta joutomaata, vailla elämää. 
Monet kuolivat malariaan, mutta soita kuivattiin, teitä rakennettiin, puita istutettiin, ja 
hitaasti maan karuus alkoi väistyä. 

Juutalaisilta oli vuosisatoja kestäneen hajaannuksen ajan kielletty oikeus viljellä maata. 
Nyt uudet maahanmuuttajat, intellektuellit, kauppiaat ja opiskelijat, ryhtyivät halukkaasti 
maatöihin, istuttaakseen vallatun maan erämaa-alueet. Heidän ponnistustensa hedelmänä 
hitaasti ja tuskallisesti puhkesi uusi elämä. 

”Kärsimys oli tämän uuden juutalaisen heimon tunnusmerkki. Heiltä puuttui 
varoja ja lääkintähuolto, ja kulttuurinsa takia he olivat usein eristettyjä, sekä fyysi-
sessä vaarassa. Ajoittain kävi niin, että ihmiset näkivät nälkää, jotta heidän karjan-
sa saisi syödä. Heidän selityksensä oli viehättävä: ’Me olemme siionisteja, mutta 
meidän lehmämme eivät ole.’ Uutta yhteisöä leimasivat syvät moraaliset tunnot. 
Uudisasukkaat kiusasivat itseään loputtomilla keskusteluilla elämänsä ja tekojen-
sa tarkoituksesta ja kansakuntansa tilasta, jonka rakentamiseksi he ponnistelivat. 
Heitä ajoi voimakas ja jatkuva tietoisuus tehtävästään. He oppivat yrityksen ja 
erehdyksen kautta, ennen kaikkea sisäistä sielunsa rakentamista, kokonaisvaltaista 
kansallistunteen heräämistä. Vuosina 1937 – 1939 perustettiin enemmän siir-
tokuntia kuin minään aikaisempina ajanjaksoina. Vuoteen 1939 mennessä, asui 
Palestiinassa 450.000 juutalaista. Siirtokunnat, maanviljely ja itsepuolustus olivat 
palestiinanjuutalaisten vastaus arabien vihamielisyydelle ja brittiläiselle välinpi-
tämättömyydelle. Toimintaa sävytti tietoisuus ihmisarvoisen elämän oikeudesta, 
jonka ulkopuolelle juutalaisia ei voitu sulkea. 

Vaikeina vuosina 1939 – 1945 nähtiin, kuinka tämä periaate murskattiin 
verentahraamassa Euroopassa. Elämä noina alkuvuosina oli rehellistä, ankaraa, 
vastuuntuntoista, kuohuvaa, jonkin verran epäjohdonmukaista ja ulkopuoliselle 
hieman ikävää ja omahyväistä. Jokainen ensimmäinen puu, tie, katu, uudisasutus, 
koulu, kirjasto, orkesteri ja yliopisto – oli ylenpalttisen juhlinnan kohteena. 

Vihdoinkin sai juutalainen kansa elää, maistaen luovuuden ainutlaatuista he-
delmää.” 

Ja sitten 3. päivänä tammikuuta v. 1933  Hitler nousi valtaan. 

”Natsihyökkäyksen ensimmäisen vaiheen aikana juutalaiset joutuivat todista-
maan näytelmää, jossa maailman suuret demokratiat perääntyivät asemasta toi-
seen... Kun juutalaisia laivalasteittain rahdattiin satamasta satamaan ikään kuin 
ihmiskunta olisi pyyhkäissyt pois kiusallisia hyönteisiä, humanitäärinen omatun-
to ilmeni ainoastaan siinä, että vain muutamien satojen tai tuhansien tulo sallit-
tiin länsimaihin. 

Inhimillinen käsityskyky ei vielä ollut valmis huomaamaan, että kahdeskym-
menes vuosisata oli kykeneväinen massamurhasta barbariaan. Vasta kun ulko-
maailma tajusi, että kaikkien vapaus oli uhattuna, se aseistautui; mutta silloin oli 
jo myöhäistä pelastaa uhrit. 

Kriisien kasautuessa mahdollisuudet maastamuuttoon vähenivät. Viisumeja 
ei saanut. Siitä huolimatta monet juutalaiset pakenivat, yrittäen epätoivoisesti 
pelastaa elämänsä. Usein heidät käännytettiin satamasta toiseen, koska he olivat 
’laittomia’ siirtolaisia. Laivat upposivat, juutalaiset hukkuivat. Monet palautet-
tiin voimatoimin Eurooppaan. Palestiinan Kuninkaallisen Komission edessä, 25. 
marraskuuta, 1936, Chaim Weizmann antoi lausunnon mentyään Jerusalemiin 
antamaan todistusaineistonsa, tuoden julki seuraavaa: 

’... Kuusi miljoonaa ihmistä on tuomittu pysymään siellä, missä heitä ei su-
vaita, ja joiden osalta maailma on jaettu paikkoihin, joissa he eivät voi elää, ja 
paikkoihin, joihin he eivät voi mennä.  Kuusi miljoonaa! ’ 

Kahdeksan vuoden aikana näiden kuuden miljoonan juutalaisen muodostama 
ongelma tuli ratkaista. Vuonna 1945 nämä kuusi miljoonaa olivat kuolleet.”

  
Useat meidän aikamme ihmiset ovat tietoisia natsien rikoksista, mutta hyvin harvat ovat 
tietoisia siitä suunnattomasta liittoutuneitten välinpitämättömyydestä juutalaisen kansan 
kohtaloa kohtaan. Läntiset demokratiat olivat yksinkertaisesti toimettomina juutalaisky-
symyksen edessä, kunnes oli mahdollista pelastaa enää vain muutamia. Toiset olivat jo tu-
houtuneet. 

”Weizmann ja hänen sionistiystävänsä olivat väsymättömiä yrityksessään murtaa julkinen 
hiljaisuus polttouhriasiassa Euroopassa. Maa1iskuun 1. päivänä, 1943 hän piti tuskaisen 
puheen Madison Square Gardenissa, New Yorkissa: 

’Kun historioitsija tulevaisuudessa järjestää meidän aikamme mustat päivät, hän tu-
lee löytämään kaksi uskomatonta asiaa: Ensinnäkin rikoksen, ja toiseksi maailman 
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suhtautumisen itse rikokseen. Hän tutkii todisteita yhä uudelleen, ennen kuin hän 
kykenee pitämään totena sen seikan, että 1900-luvulla, kristillisen ajanlaskun mu-
kaan, suuri ja sivistynyt kansakunta antaa vallan joukolle pyöveleitä, jotka muuttivat 
murhan, salaisesta toimenpiteestä julkisesti hyväksytyksi politiikaksi, jota noudatettiin 
koko valtion arvovallalla. Tämä historioitsija tulee löytämään kammottavan tarinan 
ihmisten teurastamoista, kuolemankammioista, sinetöidyistä junista, pannen tämän 
tutkijan uskon koetukselle. 

Mutta kun tämä historioitsija, näiden traagisten todistusaineistojen valtaamana 
antaa tulevaisuuden tuomion tälle raakalaisilmiölle, joka on ainutlaatuinen histo-
rian saatossa, häntä vaivaa vielä eräs toinen seikka. Häntä askarruttaa sivistyneen 
maailman välinpitämättömyys tätä suunnattoman suurta, systemaattista verilöylyä 
kohtaan, jonka ainoa virhe oli siinä, että hän kuului kansaan, joka antoi ihmiskun-
nalle moraalisen lain. Hän ei voi käsittää, miksi maailman omaatuntoa piti oikein 
herätellä, miksi myötämielisyyttä kasvattamalla kasvattaa. Ennen kaikkea hän ei ym-
märrä, miksi vapaat kansat, jotka olivat aseissa, vastustaen syntymässä olevaa organi-
soitua raakalaisuutta, vaati avunpyyntöjä, antaakseen turvapaikan ensimmäisille ja 
pääasiallisille barbarismin pääuhreille. 

Kaksi miljoonaa juutalaista on jo tuhottu. Maailma ei voi enää vedota siihen, 
että hirvittävät tosiasiat eivät ole tiedossa, tai ovat vahvistamattomia... Tällä hetkellä 
myötämielen ilmaukset ilman yrityksiä heidän pelastamisekseen ovat onttoa kuminaa 
kuolevien korvissa. 

Kansanvaltaisesti johdetuilla valtioilla on edessään selvä velvollisuus. Neuvotel-
koon puolueettomien maitten välityksellä Saksan kanssa... Avattakoon Palestiinan 
portit kaikille, jotka saavuttavat juutalaisen kotimaan rannat. Palestiinan juutalai-
nen yhteisö tervehtii ilolla ja kiitollisuudella kaikkia näitä, jotka ovat päässeet natsien 
käsistä.”’ 

Näinä hirvittävinä aikoina muutamat rohkeat yksilöt ja yhteisöt työskentelivät uupumatta, 
pelastaakseen juutalaisen kansan hävitykseltä. Juutalaisten rohkeudesta ja voimasta on ker-
rottavana uskomattomia tarinoita. 

”Lohdutuksen syvin lähde oli heidän sisällään, juutalaisten sisäisissä voimavarois-
sa, heidän elämänhalussaan, tulevaisuuden uskossaan ja optimismissaan. Tämä 
sama usko oli auttanut juutalaisia kestämään kaikki uhat ja selviytymään vuosisa-
tojen aikana kurjuudessa ja vainoissa.”    

  
Varsovan gheton puolustus oli loistava esimerkki tästä. Himmler oli antanut määrä-

yksen tuhota geton, ja 19. huhtikuuta 1943, oli valittu tuhon lopulliseksi päivämääräksi. 

Mutta urheat juutalaiset taistelivat ilman voiton toivoakaan tai eloon jäämisen mahdolli-
suutta. He taistelivat kokonaista kaksikymmentäkahdeksan päivää Saksan joukkoja vastaan 
epätoivoisessa yrityksessään pelastaa juutalaisten kunnia. Saksalaisjoukkojen komentaja ra-
portoi päämajaansa: 

”Juutalaisten ja rikollisten vastarinta saatettiin murtumaan ainoastaan kaiken voi-
mamme ja energiamme hellittämättömällä käytöllä päivin ja öin!”

 
Saksalaisilla oli organisoidut joukot ja hyökkäysvaunut, kun taas juutalaisilla taistelijoilla 
oli ainoastaan kotitekoisia pommeja ja hillitön päättäväisyys taistella katkeraan loppuun 
saakka. Kahdenkymmenenkahdeksan päivän kuluttua taistelu päättyi, ja henkiin jääneet 
juutalaiset tuhottiin. 

Eräs sydäntä särkevin silminnäkijän kuvaus noilta vuosilta kerrottiin Jerusalemissa 
Eichmannin oikeudenkäynnissä 1961. Se oli kuvaus lasten kuljetuksesta alkaen Drancysta, 
Ranskasta, Auscwitziin, Eichmannin käskystä, että ”lasten kuljetukset saattavat alkaa...” 

”Lapset toimitettiin Drancyn leirille busseihin sullottuina ja poliisien vartioimina. 
Heidät päästettiin piikkilangan ympäröimille sisäpihoille, joita vartioi pataljoona 
ranskalaisia ja santarmeja. Lähtöpäivänä heidät herätettiin viiden aikaan aamulla 
pelonsekaisina ja puolinukuksissa. Suurin osa lapsista kieltäytyi nousemasta ja 
menemästä pihamaalle. Vapaaehtoisten naisten tuli houkutella heitä lempeästi, 
kärsivällisesti ja vakuuttavasti saadakseen vanhimmat lapset vakuuttuneiksi siitä, 
että heidän oli toteltava käskyjä ja lopetettava itkuntuherrus. Useassa tapauksessa 
taivuttelukeinot eivät auttaneet. Lapset itkivät ja kieltäytyivät lähtemästä makuu-
sijoiltaan. Santarmit tulivat tällöin huoneisiin ja ottivat pelosta kirkuvat lapset 
käsivarsilleen heidän kamppaillessaan ja tarrautuessaan toinen toisiinsa. Salit oli-
vat kuin hullujenhuone. Näky oli liian kammottava kestettäväksi kovimmillekin 
miehille. 

Jokainen kuljetus käsitti noin viidensadan lapsen erän, sekä viisisataa aikuista, 
jotka oli valittu leirin vangeista. Ajanjakson aikana, joka kesti puolesta välistä 
elokuuta syyskuun ensimmäisen viikonloppuun, 1943, neljätuhatta lasta, jotka 
oli tehty orvoiksi, kuljetettiin tällä tavoin ja tuhottiin heille tuntemattomien ai-
kuisten kanssa.”

 
Kaiken kaikkiaan puolitoista miljoonaa juutalaislasta menetti henkensä natsien käsissä. 

”Näiden toimenpiteiden ulottuvuuksien toteaminen on erittäin tärkeää, jos ai-
omme käsittää henkisen sairauden laaja-alaisuutta, joka oli vallannut saksalaisen 
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kansakunnan. Tuhansien viranomaisten oli välttämätöntä osallistua näiden tehtä-
vien hoitoon. Niitä olisi ollut mahdoton toteuttaa, ellei niillä olisi ollut taustavai-
kuttimenaan täydellinen yhteisöllinen hyväksyntä. Juutalaisvastainen ennakko-
luulo, joka on palanut halki historian, joskus vain pienellä liekillä, oli nyt jättänyt 
karrelle palaneen polun halki ihmisen hengen alueen. ”

 
Kun holokaustin kauhut alkoivat tulla ilmi, tuli entistäkin selvemmäksi, että juutalainen 
kotimaa oli välttämättömyys juutalaisen kansan olemassaolon takaamiseksi. Juutalaisten 
joukkotuhoa koskevien tosiasioiden tullessa tunnetuksi läntiselle maailmalle, ei yksikään 
maa noussut heidän puolelleen. Hiljaisuus saatettiin kuulla taivaassa. Kukaan ei ryhtynyt 
sotaan ennen kuin vasta sitten, kun heidän oma turvallisuutensa oli uhattuna – vaikka 
tosiasiat olivat tiedossa paljon aikaisemmin. Vielä kauhistuttavampaa oli se, ettei yksikään 
kansa avannut rajojaan selkosenselälleen päästääkseen vapauteen ne, jotka olivat onnistu-
neet pakenemaan painajaista. Laivalasteittain juutalaisia, jotka pakenivat varmaa tuhoa, lei-
mattiin laittomiksi maahantulijoiksi. Heitä kuljetettiin vastaanottosatamasta toiseen, mutta 
maailman portit pysyivät suljettuina. Muutamat aluksista upposivat, toiset laivalastit palau-
tettiin Saksaan kohtaamaan ”lopullinen ratkaisunsa”. 

 Sodan päättyessä henkiin jääneet juutalaiset kuvittelivat, että muut kansakunnat 
toivottaisivat heidät tervetulleiksi. He olivat kaiken kaikkiaan olleet uhreina kammotta-
vimmille rikoksille, joita koskaan maailman historian aikana on tehty tiettyä yksittäistä 
ihmisryhmää vastaan. Kahdesta kolmasosasta laajaa ja historiallisesti tunnettua Euroopan 
juutalaista yhteisöä oli systemaattisesti tehty loppu. Kun tämä kohtalokas julmuus tuli 
maailman tietoisuuteen oli eloonjääneillä oikeus olettaa, että maailman syli olisi nyt heille 
avoin, mutta päinvastoin kävi. Kukaan ei huolinut heitä. Useimmat heistä pakotettiin 
palaamaan pakolaisleireille Saksaan – samaan maahan, joka oli vastuussa useimpien per-
heiden tappamisesta! Se sai heidät vakuuttuneiksi, että ainoastaan Palestiina saattoi tarjota 
heille paikan, jossa he jälleen voisivat elää ihmisarvoista elämää. Jo ne laulut, joita pako-
laisleireillä laulettiin, ilmensivät sitä päättäväisyyttä, että heidän palaamisensa historialli-
seen kotimaahansa pitäisi sallia. Niinpä he odottivat uutisia juutalaisen valtion uudelleen 
syntymisestä. 

Brittien politiikka oli itse Palestiinassa sekä mielivaltaista että julmaa. Valkoinen kir-
ja vuodelta 1939 oli lähes täydellisesti estänyt maahanmuuton ja sulkenut portit maahan 
Euroopan juutalaisyhteisön kaikkein kohtalokkaimmalla hetkellä. Britannia kieltäytyi tois-
tuvasti päästämästä Palestiinaan pakolaisia, jotka olivat paenneet hävityksestä. He estivät 
itsepintaisesti ”laittomien maahanmuuttajien” pääsyn maahan. Mutta eloonjääneet olivat 
epätoivoissaan ja kodittomia ja saivat sydämellisen vastaanoton ainoastaan muilta juuta-
laisilta Palestiinassa. Monta sankarillista yritystä tehtiin näiden onnettomien ihmisten tuo-

miseksi laittomasti tähän maahan. Britit keskeyttivät ja lähettivät sydämettömästi monet 
laittomien maahantulijoiden laivat takaisin Saksaan. 

Heillä ei ollut mitään käsitystä siitä, että he kansakuntana seisoivat Jumalan sanaa ja 
Hänen tarkoitusperiään vastaan. Niistä päivistä eteenpäin Suuri Brittiläinen Kansanyhtei-
sö alkoikin kadota maapallolta, ja sitä ovat vaivanneet monet sisäiset vaikeudet aina siitä 
saakka. Sillä myös kansakuntien kohtalot riippuvat kuuliaisuudesta Jumalan juhlallista ja 
muinaista lupausta kohtaan: ”Minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat ja kiroan niitä, jotka 
sinua kiroavat...” 

Lopulta, koska yleinen mielipide nousi kuin vuoksi, ja Britannian politiikka oli niin 
epäsuosittua muun maailman silmissä, he vetosivat vuonna 1947 Yhdistyneisiin Kansakun-
tiin. YK:n Yleiskokous kokoontui käsittelemään tätä asiaa 20. marraskuuta, 1947. Vaih-
toehdot olivat joko sallia juutalaisten itsenäinen kehitys Palestiinan rajojen sisäpuolella tai 
alistaa heidät arabien vallan alle.    
   

”Toinen vaihtoehto pitäisi sisällään vakuutuksen, että arabien tulee olla hallitse-
vana osapuolena kaikkialla, eivätkä juutalaiset missään. Mikäli arabivähemmistö 
eläisi juutalaishallinnon alaisuudessa, tämä ei mitenkään tuhoaisi arabien kansal-
lista vapautta, joka oli ilmaistu seitsemässä itsenäisessä valtiossa, joita tuli lopulta 
olemaan kolmetoista. 

Toisaalta, mikäli Palestiinan juutalaisista tulisi vähemmistö, juutalaiset tuli-
sivat kansallisesti häviämään ainiaaksi. Kansainvälinen yhteisö päätyi vähemmän 
epäoikeudenmukaiseen vaihtoehtoon. Sen päätökseen vaikutti syyllisyydentunto 
kansaa kohtaan, jota Yhdistyneet Kansakunnat eivät olleet kyenneet pelastamaan 
hirvittävältä tuholta.”

 
Lopulta 29. marraskuuta 1947 YK:n Yleiskokous äänesti 33 puolesta 13 vastaan Palestii-
nan jakamiseksi kahdeksi erilliseksi valtioksi. Toisesta tulisi uusi Transjordanian arabivaltio 
ja toisesta, Balfourin julistuksen mukaisesta, Palestiinan mandaatin kahdeksannesta osasta 
tulisi ensimmäinen juutalainen valtio kahteentuhanteen vuoteen. 

Vähän tämän jälkeen britit ilmoittivat, että heidän mandaattinsa päättyisi ja he vetäisi-
vät kaikki joukkonsa Palestiinasta 14. toukokuuta 1948. 

Ratkaisevan päivän lähestyessä kävi juutalaisille selväksi, että israelilaiset saattoivat 
odottaa pian valtionsa syntymän jälkeen useiden arabiarmeijoiden hyökkäystä. Tilanne 
näytti synkältä. Brittiläiset olivat päättäväisesti kieltäneet juutalaisilta oikeuden varastoida 
aseita tai puolustaa itseään, kun he toisaalta samanaikaisesti rohkaisivat ja jopa auttoivat 
Palestiinan arabeja rakentamaan asevarikoita. Lisäksi arabit säännönmukaisesti hyökkäsivät 
jatkuvasti kaikkialle suurin ponnisteluin versoviin juutalaisiin siirtokuntiin. 
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”Brittiläinen hallinto, joka muodollisesti oli vastuussa laista ja järjestyksestä, piti 
toisella kädellä ovea auki arabien tihutöille ja toisella kädellä se yritti estää juuta-
laisten epätoivoista puolustautumista. 

On vaikeaa kuvata sitä järkyttävää ahdistusta, jossa juutalaiset elivät talvella 
1947-48. Palestiinalainen yhteisö oli arabivalloittajien väkivaltaisten hyökkäysten 
kohteena. Brittiläiset viranomaiset eivät suojelleet juutalaisia, kuten heidän olisi 
lain mukaan pitänyt tehdä, eivätkä toisaalta sallineet heille vapautta itsepuolus-
tukseen, kuten moraalinen velvollisuus vaatii.” 

Ja sitten 5. joulukuuta 1947, vajaa viikko sen jälkeen kun Yhdistyneitten Kansakuntien 
yleiskokous oli hyväksynyt maan jaon, julkaisi Yhdysvaltain hallitus yhtäkkiä ja odottamat-
ta kaikkien aseiden myynti- ja vientikiellon Lähi- Itään. Tämä tuskin vaikutti arabivaltioi-
hin, joilla oli jo huomattavat asevoimat, ja joilla oli käytettävissään muita hankintalähteitä. 
He olivat ostaneet jo yli 37 miljoonan dollarin arvosta Amerikan ylijäämäaseita kansainväli-
siltä markkinoilta, ja britit varustivat heitä edelleen. Britit kieltäytyivät seuraamasta Yhdys-
valtain johtoa saada aikaan vientikielto, perustaen sen sopimusvelvoitteisiin arabivaltioita 
kohtaan. Aseiden vientikielto vaikutti siis ensisijaisesti juutalaiseen kansaan. Brittiläiset ei-
vät sallineet heidän tuoda aseita Israeliin, eivätkä Yhdysvallat ja muut vapaat valtiot salli-
neet heidän ostaa aseita – – ei edes valmistautuakseen väistämättömään taisteluun omasta 
olemassaolostaan.

Tarinat siitä kuinka aseet itse asiassa kerättiin ja salakuljetettiin ovat hämmästyttäviä. 
Aivan viime minuutilla tuli Tsekkoslovakia hetkellisesti pelastamaan horjuvaa juutalaisval-
tiota toimittamalla heille aseita. Huolimatta aseiden salakuljetuksen osittaisesta menestyk-
sestä olivat näköalat juutalaisille silti synkät.  

Alkuvuodesta 1948 Yigael Yadin, Haganan toimintapäällikkö, luonnehti sotilaallista 
tilaa seuraavasti: 

”Me emme keskustele ongelmasta, tuleeko hyökkäys vai eikö.. . Tiedustelutulok-
semme antavat ymmärtää, että se on väistämätön. Suunnitelmamme hyökkäyk-
sen varalle ovat yksinkertaisia. Kaikki voimamme ja aseemme – ne kaikki – on 
keskitettävä niihin kohtiin, jotka ovat todennäköisimpiä taistelukenttiä taistelun 
ensi vaiheessa. 

Naapurivaltioiden varsinaiset asevoimat välineistöltään ja aseistukseltaan ovat 
tällä hetkellä ylivoimaisia. Kuitenkaan mahdollisuuksien arviointi ei voi olla ai-
noastaan asevoimien tai yksiköitten vertaamista keskenään, sillä meillä ei ole sen 
enempää aseita kuin aseistettuja joukkojakaan. Ratkaisevaa on se, missä määrin 
meidän miehemme kykenevät voittamaan vihollisjoukot taistelutahdossa, suun-

nittelussa ja taktikoinnissa. Tietyissä tapauksissa on todettu, etteivät numerot ja 
muodostelmat päätä taistelun lopputulosta, vaan jokin muu. Kuitenkaan, totuu-
denmukaisesti sanoen, ei ole epäilystäkään, etteikö vihollisella olisi tällä hetkellä 
suuri ylivoima. 

Ilmavoimiamme ei voi verrata heidän vastaaviinsa. Meillä ei ole ilmavoimia. 
Lentokoneet eivät ole vielä saapuneet. On mahdollista, että ne vielä saapuvat rat-
kaisevaan päivään mennessä, mutta en voi luottaa siihen. Vieläpä silloin, mikäli 
arabinaapurimaat tehostavat ilmavoimiensa käyttöä, on vertailu mieletöntä. Hei-
dän ilmavoimansa ovat sataviisikymmentä kertaa omiamme suuremmat. Tällä 
hetkellä meidän koneemme toimivat kaikkien ilmasotataktiikkojen vastaisesti. 

Yksikään lentäjä ei uskaltaisi nousta ilmaan meidän koneissamme. Koneem-
me ovat vanhanaikaisia ja aikansa eläneitä, jotkut niistä ovat valvontakoneita tai 
koulukoneita. Nämäkin koneet ovat kärsineet surullisia tappioita, ja nyt olemme 
surkeassa asemassa, joten on parasta, ettemme ota näitä koneita huomioon soti-
laallisena tekijänä. 

Rehellisesti sanoakseni, heidän ylivoimansa on huomattavan suuri, mikäli to-
siaan heidän kaikki sotilasvoimansa ryhtyvät taisteluun meitä vastaan.”

 
Mutta, kuten Golda Meir sanoi lähtiessään Israelista Yhdysvaltoihin, vedotakseen siellä juu-
talaiseen yhteisöön, saadakseen heiltä apua: ”Teidän ei tule epäillä taistelemmeko vai emme. 
Meidän on taisteltava. Mutta te voitte vaikuttaa siihen, kuinka kauan me kestämme.” Hän 
palasi Israeliin kuukautta myöhemmin mukanaan lahjoituksia ja sitoumuksia viidenkym-
menen miljoonan dollarin edestä. 

Lopulta historiallinen ja kauan odotettu päivä koitti. 14. toukokuuta 1948 Brittiläisen 
mandaatin virallisesti päätyttyä, 240 juutalaisen kokous Tel Avivissa julisti juhlallisesti itse-
näisen ja suvereenisen juutalaisvaltion Israelin syntyneeksi. Ben Gurion luki silloin hiljen-
tyneelle joukolle seuraavan julistuksen: 
  

”ME OJENNAMME kätemme naapurivaltioille ja niiden kansoille, tarjoten rau-
haa ja hyvää naapuruutta, ja vetoomuksena heille yhteistyön siteeksi ja aineelli-
seksi avuksi yhdessä omaan maahansa asettuneiden juutalaisten kanssa. Israelin 
valtio on valmistautunut tekemään oman osuutensa yhteisessä ponnistelussa koko 
Lähi- Idän menestyksen hyväksi. 

ME VETOAMME diasporassa asuviin juutalaisiin, että he kokoaisivat voi-
mansa auttaakseen Eretz-Israelin juutalaisia kaikissa siirtolaisuuteen liittyvissä asi-
oissa ja maan jälleen rakentamisessa, sekä seisomaan heidän rinnallaan taistelussa 
ikivanhan unelman toteuttamisessa Israelin lunastuksessa. 
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PANNEN LUOTTAMUKSEMME KAIKKIVALTIAASEEN, ALLEKIRJOI-
TAMME TÄMÄN JULISTUKSEN TÄSSA PERUSTAVAA LAATUA OLE-
VASSA KOKOUKSESSA KOTIMAAN KAMARALLA TEL AVIVIN KAU-
PUNGISSA TÄNÄ 5. PÄIVÄNÄ IYAR-KUUTA 5708 (14.5.1948).” 

Julistuksen lukemisen jälkeen 240 osanottajaa jonotti päästäkseen pöydän luo allekirjoitta-
maan julistuksen. Sitten luettiin ääneen hepreankielinen ylistys: 

 ”Ylistetty ole Sinä, Herramme ja Jumalamme, maailmankaikkeuden Kuningas, 
 joka olet säilyttänyt meidät hengissä ja auttanut meitä näkemään tämän päi-
vän...”

 
Osanottajien jonottaessa ulospääsyä auringossa kylpevälle Tel Aviv-kadulle alkoivat hälytys-
sireenit soida. Mitään sellaiseen ilonpitoon rinnastettavaa, mitä uuden valtion syntyminen 
sai aikaan, on harvoin nähty. Maa vastasi hepreankielisillä ylistyslauluilla ja tanssiaskelilla. 
He olivat vihdoin viimein omassa maassaan, ja sukupolvien unelma tuli todeksi tänä yh-
tenä päivänä. Rukouskirjan sanat muuttuivat eläviksi: ”Saakoon silmämme nähdä paluusi 
Siioniin, armossa.” 

1

Iltapäivällä kello 17.16 presidentti Truman allekirjoitti Amerikan Yhdysvaltojen Israelin 
valtion tunnustusasiakirjan. Lähes välittömästi saapui siirtolaislaiva tuoden vihdoinkin en-
simmäiset ”laittomina” pidätetyt. Heidät toivotettiin tervetulleiksi omaan vapaaseen maa-
hansa. Sitten, kahdeksan tuntia itsenäisyysjulistuksen jälkeen, alkoivat arabiarmeijat vyöryä 
rajojen yli. Se päivä oli tapahtumiltaan hyvin runsas juutalaisten historiassa. 

Libanonin armeija saapui pohjoisesta, Syyrian armeijat hyökkäsivät koillisesta, arabile-
gioona ja Irakin joukot hyökkäsivät keskeltä, ja etelästä Egyptin armeija siirtyi sisämaahan 
pommikoneiden tukemana. 

”Kuka tahansa tarkasteli sotilastilannetta 14. toukokuuta, 1948, oli pakotettu 
katsomaan tulevaisuuteen syvästi huolissaan. Kysymys kuului, pystyisivätkö juu-
talaiset joukot vastustamaan neljää arabiarmeijaa egyptiläistä, jordanialaista, syy-
rialaista ja libanonilaista, jotka nyt liittyivät taisteluun. Nämä olivat uusia, hyvin 
organisoituja, vakinaisia armeijoita, ja ne olivat hyvin varustettuja. Kahdella oli 
panssarivaunuyksiköitä. Kaikilla oli kenttätykistörykmenttejä. Kolmella olivat il-
mavoimat ja hävittäjälaivueita ja egyptiläisillä oli pommikonelaivue. Hagana oli 

kykenemätön vastaamaan tähän vaikuttavaan arabiarmeijoiden ylivoimaan. Sillä 
oli täsmälleen neljä kenttätykkiä, yksi hyökkäysvaunu, yksi taistelukone ja lisäksi 
yksityiskoneita. Ensimmäinen taistelu vakituisen arabiarmeijan kanssa Etzionin 
lohkolla oli päättynyt kohtalokkaasti.”   

  
Tämän valossa näytti mahdottomalta, että Israel selviytyisi. Kukaan ei voi sanoa että heidän 
yllättävillä voitoillaan oli mitään tekemistä sotilaallisen ylivoiman tai suurien armeijoiden 
kanssa. Jokaisella rintamalla Israelin vaivainen armeija oli vähälukuisempi kuin yksi viittä 
vastaan. Mutta arabiarmeijat olivat jättäneet erään seikan huomioimatta päättäessään tehdä 
pikaisen lopun juutalaisvaltiosta. Se oli Israelin Jumala. Tällä kertaa kirjoitukset lupasivat, 
ettei Israelin enää koskaan tarvitsee jättää maataan, jonka Hän oli luvannut heille patriark-
kojen kautta, tuhansia vuosia aiemmin: 

 ”Silloin minä käännän kansani Israelin kohtalon, ja he rakentavat jälleen autiot  
kaupungit ja asuvat niissä,
he istuttavat viinitarhoja ja juovat niiden viiniä, he tekevät puutarhoja ja syövät 
niiden hedelmiä. 

Minä istutan heidät omaan maahansa, eikä heitä enää revitä pois maastansa, 
 jonka minä olen heille antanut, sanoo Herra, sinun Jumalasi.” 
 Aamos 9:14 - 15 

Niin paljon kuin jotkut saattavatkin epäillä Jumalan voimaa ja sen ilmenemistä tänä päi-
vänä, heidän on todella hyvin vaikea antaa vaihtoehtoista selitystä Israelin eloonjäämiselle 
näiden mahdottomien tapahtumien keskellä.    
 

”Pienimmästä kasvaa heimo, vähäisimmästä väkevä kansa. Minä, Herra, sen aika-
nansa nopeasti täytän.”  Jes. 60:22 

Vuoden 1948 sankari oli pieni kranaatinheitin nimeltään Davidka, Pikku David. Se oli 
kasattu ylijäämämuttereista ja pulteista, ja sen oli määrä olla kanuuna. Kun se oli täysin 
valmis,  kävi ilmi, että sillä ei voinut ampua tarkasti. Se piti kuitenkin hurjaa, maata vavi-
suttavaa meteliä. Niinpä Pikku Davidia kiidätettiin yhdeltä taistelutantereelta toiselle. Sillä 
oli pelottava vaikutus arabeihin, jotka tietysti olettivat, että juutalaisilla on valtavat asevarat! 

Itsenäisyystaistelusta on suurenmoisia ja ihmeellisiä tarinoita. Tunnetuin niistä tapahtui 
eräällä etuvartioasemalla muutama päivä sodan alkamisesta. Kourallinen israelilaisia sotilai-
ta puolustautui vihollisen hyökkäystä vastaan. Heillä oli pula tarvikkeista ja he tiesivät, että 
on vain ajan kysymys, koska he kaatuisivat syyrialaisten, raskaasti aseistautuneiden joukko-
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jen edessä. Juuri silloin, ennen epätoivon viimeistä hetkeä, ilman mitään selitystä, syyrialai-
set pakenivat. Jotkut jättivät panssarivaunut jälkeensä kiiruhtaessaan rajalle! Myöhemmin 
saatiin kuulla heidän nähneen suurten armeijoiden peittävän kukkulat silmänkantamattomiin. 
Kyseessä täytyi olla elävän Jumalan armeija. (Jonkun mielestä tämä saattaa olla mautonta, 
mutta ihmettelenpä, miksi? Oletatko sinä, että Vanhan liiton Jumalalta, muinaisen Israelin 
Herralta, olisivat keinot lopussa pelastaakseen kansansa tänä päivänä ja tässä ajassa?)

Toinen tapaus oli Siinailla israelilaisten ollessa egyptiläisten hyökkäyksen kohteena. Yl-
lättäen nousi kova tuuli ja hiekkamyrsky, pakottaen israelilaiset pysymään asemissaan ja 
odottamaan tuulen laantumista. Tuulen lopulta tyynnyttyä avautui heidän eteensä kokonai-
nen miinakenttä, jonka tuuli oli heidän eteensä paljastanut. Jälleen kerran heidän henkensä 
oli pelastettu! 

Vuoden 1948 sodan aikana mahdollisuudet olivat järjestään Israelin olemassaoloa vas-
taan. Israelilla ei ollut ilmavoimia eikä aseita lähes ollenkaan. Silti se ei ainoastaan onnis-
tunut säilymään hengissä vaan se oli myös voittoisa kaikilla rintamilla. Toden totta, se oli 
jälleen kerran kuin Daavidin ja Goljatin taistelu.  Ainoastaan Jumalan käden avulla israeli-
laiset saavuttivat voiton. 

Vuoden 1973 Jom Kippur-sota on toinen esimerkki Jumalan asioihin puuttumisesta. 
Jom Kippur on juutalaisen kalenterin pyhin päivä. Koko kansakunta hiljentyy. Liikennettä 
ei ole. Televisio ja radio vaikenevat, eikä yksikään liike ole auki. Koko kansakunta menee 
joukolla synagogaan rukoilemaan Jumalalta armoa, ja he anovat, että heidän nimensä olisi 
kirjoitettuna elämän kirjaan vielä seuraavanakin vuonna. Se on päivä, jolloin kuluneen vuo-
den synnit luetellaan ja anotaan Jumalan anteeksiantoa. Lähes jokainen viettää kyseisen päi-
vän täydellisessä paastossa. Juuri tänä päivänä v. 1973 päättivät Israelin viholliset hyökätä. 
Israelin sotilaat kutsuttiin rukouksesta taisteluun. Useat heistä eivät olleet nauttineet ruokaa 
tai juomaa liki kahteenkymmeneenneljään tuntiin. He joutuivat Israelin lyhyen historian 
kovimpaan ja armottomimpaan sotaan. Hyökkäyksen yllätyksellisyys antoi viholliselle ää-
rettömän suuren taktisen edun. 

Egyptin rintamalla oli hyökkäysvaunuylivoima 5:2. Israelilaisten vähäpätöisen jalkavä-
en ja aseistettujen reservien lopulta saapuessa, oli kaiken kaikkiaan 800 israelilaista hyök-
käysvaunua ja 40.000 miestä Egyptin 2.000 hyökkäysvaunua ja 150.000 miestä vastaan! 
Jälleen kerran näytti siltä, että voiton saavuttaminen oli israelilaisille mahdottomuus. Kui-
tenkin viiden raskaan taistelupäivän jälkeen eivät egyptiläiset olleet kyenneet etenemään 
metriäkään linjasta, jonka he olivat saavuttaneet kahtena ensimmäisenä päivänä. 

Neuvostoliitto toimitti ilmasiltaa pitkin egyptiläisille valtavan määrän sotilaallista kalus-
toa; se kaikki toimitettiin rintamalle mitätöimään jokainen israelilaisten läpimurron mah-
dollisuus. Egyptiläisten oli sen johdosta mahdollisuus pureutua 170 kilometrin pituiselle 
linjalle. Egyptin armeijan ilmatorjuntatykistö piti huolen siitä, etteivät Israelin ilmavoimat 

kyenneet ylittämään egyptiläisten linjoja. Kolme egyptiläistä armeijakuntaa oli levittäytynyt 
kanaalin rannoille. 

Hätäistunnon jälkeen Israelin sotilasjohto päätti lähettää kommandojoukkoyksikön 
ylittämään Siinain erämaan sen heikoimmasta kohdasta, tavoitteenaan kanaali ja sen ylittä-
minen amfibiohyökkäysvaunulla. Tämä rohkea toimenpide, niin vaarallinen ja mahdoton 
kuin se olikin, muodostui sodan käännekohdaksi ja onnistui yli kaikkien odotuksien! Valta-
vien kuljetuslauttojen saattue eteni kohti kanaalia. Kaksi jättikokoista kaivinkonetta tasoitti 
järven rannan, jotta kuljetuslautat saatettiin laskea suoraan veteen. Kovien ponnistelujen 
tuloksena kuljetuslautat olivat pian vesillä, valmiina 60 hyökkäysvaunun, kahdentoista ka-
nuunan, ammuksilla lastattujen kuorma-autojen ja säiliöautojen laivaamiseen. Muutamassa 
minuutissa Israelin panssarivaunut ylittivät Aasian ja Afrikan rajan. Kun IDF, Israelin puo-
lustusvoimat, oli saanut sillanpääaseman kanaalin länsirannalla, alkoi eteneminen. Israelin 
joukot kykenivät sieltä tunkeutumaan syvälle Egyptiin. 

Taistelun alkupäivät näyttivät Syyrian rintamalla aivan yhtä synkiltä. Kello neljätois-
ta Israelin suurena sovintopäivänä, 800 hyökkäysvaunua ja 40.000 sotilasta hyökkäsi yli 
Golanin kukkuloiden. Ne jatkoivat alas kohti Galileaa, jossa pieni israelilainen etuvartio 
oli vartiopaikallaan. Ne eivät missään tapauksessa olisi kestäneet yhtämittaista hyökkäystä 
– – ja mikäli he kaatuisivat, niin Syyrian joukoilla olisi vapaa pääsy Israelin sydämeen. Sota 
oli alkanut niin yllättäen, että tarvittiin aikaa reservien kutsumiseksi rukoilemasta ja niiden 
kokoamiseksi Israelin armeijaksi. Tämä pieni etuvartiokin tarvitsi epätoivoisesti lisäaikaa, 
että tukijoukot olisivat ennättäneet saapua. Äkkiarvaamatta, juuri kun Syyrian sotilaat sai-
vat näkyviinsä Gennesaretin järven, ne yksinkertaisesti pysäyttivät etenemisensä. Mitään 
ilmeistä syytä siihen ei ollut! Tämä hämmästyttävä hengähdystauko antoi Israelin joukoille 
aikaa saapua näyttämölle. 

Kuitenkin, kahden päivän taistelun jälkeen, koko Golan oli joutunut syyrialaisten 
haltuun. Aivan kuten Egyptin rintamalla, jossa sodan alkuvaiheissa ei ollut mitään mah-
dollisuutta murtautua linjojen läpi, yhtä vähälukuinen oli Israelin tilanne myös Syyrian 
rintamalla. Golanin haltuunotto antoi syyrialaisille suuren strategisen edun, kun tasangot 
olivat nyt heidän alapuolellaan ja avoimina tykistötulelle. Kuitenkin, jälleen kerran, Israelin 
puolustusvoimat valloittivat alueen rohkealla yllätyshyökkäyksellä Golanin jyrkille kukku-
loille. He valloittivat edelleen laajan alueen Syyrian maaperää.

Lokakuun 9. päivänä, 1973, Damaskon radio tiedotti: 

”Syyrian hyökkäysvaunut ovat nyt Israelin maaperällä ja etenevät Haifan suun-
taan ...” 

Tiedonanto oli tosi, ainakin osittain, mutta Damasko unohti mainita, että hyökkäysvaunut 
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oli ajettu Israelin suurille kuljetusalustoille, joiden avulla ne siirrettiin sotasaaliin keräyspai-
koille. 

Aselepoon mennessä israelilaiset olivat pitäneet Damaskoon johtavan päätien ( Damas-
ko oli 140 km päässä), ja he olivat saavuttaneet hyökkäyslinjan, joka oli vain 15 kilometrin 
päässä Kairosta! Sodan päättyessä Israel oli voittoisa kaikilla rintamilla. Mikäli Israel olisi 
saanut taistella vielä toiset kolme tai neljä päivää, se olisi epäilemättä tuhonnut koko Egyp-
tin armeijan. 

Voitostaan huolimatta Israelin sotilailla ei ole vastustajiensa arabien kostonhalua. Nämä 
on opetettu vihaamaan, kostamaan ja toivomaan Israelin valtion tuhoa. Sen sijaan israeli-
laisilla on syvä elämän kunnioitus ja arvostus, joka on syntynyt monista kärsimyksistä. Jopa 
Jom Kippur-sodan aikana, jolloin israelilaiset lyötiin yllätyksellä heidän pyhimpänä päivä-
nään ja monet sotilaat menettivät henkensä, jättivät israelilaiset sotilaat ennen vetäytymis-
tään Egyptin asemistaan jälkeensä kirjeitä ja lahjoja heidän asemiinsa tulleille egyptiläisille 
sotilaille.

Tämän kirjeen oli eräs israelilainen sotilas naulannut puuhun ennen vetäytymistään 
Egyptin maaperältä. Se oli samankaltainen kuin sadat muut kirjeet ja lahjat, joita poistuvat 
israelilaiset jättivät: 

            
Jenifa, tammikuussa 1974 
Israelin armeija 

YSTÄVILLEMME EGYPTISSÄ
SHALOM 

Näkemiin – ja jälleennäkemisen toivossa Kairossa tai Tel Avivissa – RAUHASSA!!! 

”Oi Herra, muista lojaalit ja urheat tyttäret ja pojat, Israelin puolustusvoimien 
sotilaat, kaikki maanalaisen liikkeen taistelijat ja sotajoukot, jotka panivat alttiiksi 
elämänsä taisteluissa maansa puolesta, Israelin säilyttämiseksi. Muista, oi Israel, 
ja ole ylpeä siemenestäsi, ja murehdi niiden ylevyyttä, sankarillista rohkeutta, voi-
makasta tahtoa ja antautunutta mieltä, jotka surmattiin pelottavassa taistelussa. 
Pysykööt Israelin sotasankarit kruunattuna voitollaan Israelin sydämessä ikuises-
ti…” 

 Kun pääministeri Golda Meiriltä pyydettiin lausuntoa lehdistölle Israelin voitto-
jen jälkeen, hän vastasi itkien: ”Mitä ovat kaikki suuret sanat yhden surevan äidin 
rinnalla?” 

Tuo toteamus kuvastaa israelilaisten erikoista elämänlaatua, yhtenäisyyden tunnetta, yh-
teenkuuluvaisuutta, kuulumista samaan perheeseen, jossa jaetaan kaikki jaettavissa oleva 
– yhdessä.

Entebben pelastusoperaatio on malliesimerkki tästä. 

*Sunnuntaina, 27. kesäkuuta 1976, Air Francen lento Tel Avivista Pariisiin nousi välilasku-
paikastaan Ateenasta. Koneessa oli 246 matkustajaa. Hetken kuluttua Israelin kansainväli-
sen lentokentän lennonjohto vastaanotti seuraavan sanoman: 
 

”Air Francen lento 139, joka lähti Israelista tänä aamuna matkallaan Pariisiin, 
katosi nousunsa jälkeen kello 12.30. Kaikki yhteydet ovat poikki. Tiedetään ai-
noastaan, että kone kääntyi kaakkoon...” 

Konekaappaajat, joita saksalaiset terroristit johtivat Palestiinan vapautusrintaman alaisuu-
dessa, laskeutuivat lopulta Ugandan Entebben lentokentälle, joka sijaitsi pääkaupungista 
Kampalasta etelään.

Jonkin ajan kuluttua kaappaajat lopulta ilmoittivat itsestään ja esittivät vaatimuksensa. 
Panttivankeja ja lentokonetta vastaan he vaativat 53 terroristin vapauttamista israelilaisista, 
ranskalaisista, länsisaksalaisista, sveitsiläisistä ja kenialaisista vankiloista. 

Palestiinalaiset terroristiryhmät olivat tehneet lukemattomia hyökkäyksiä israelilaisia 
vastaan – alkaen vuodesta 1968 Air Francen konekaappaukseen saakka, 201 miestä ja naista 
oli surmattu ja 213 haavoitettu. He syyllistyivät 29 konekaappaukseen ja iskuun lentoko-
neita vastaan. Lisäksi tehtiin tyhjäksi yksitoista kaappausyritystä ja -hyökkäystä. Yksistään 
v.1973 tehtiin viisikymmentä yritystä israelilaisia kohteita vastaan eri puolilla maailmaa. 

Terroritekoja tehtiin 39 maassa. Enimmäkseen niiden tekijänä oli El Fatah-järjestö. 
(Jostakin syystä, lukuun ottamatta yhtä El Alin kaappausyritystä 1968, ei mikään yritys 
ole onnistunut, koska huolelliset turvatarkastukset on otettu käyttöön turvaamaan El Alin 
matkustajien lennot.) 

*Kaikki lainaukset ja tiedot Entebbestä ovat Jehuda Oferin kirjasta Operation Thunder: The 
Entebbe Raid, The Israelis’ Own story. 

Israel oli ponnistellut suuresti – aina, kun se oli mahdollista – ollakseen vapauttamatta ter-
roristeja panttivankeihin vaihtamalla. Israelin hallitus on pitäytynyt politiikkaansa, ja niin 
kauan, kun olisi muita vaihtoehtoja, se ei alistuisi terroristien kiristykselle. 

Entebben kaappauksen yhteydessä vaikutti siltä, ettei muita vaihtoehtoja ollut! Israelin 
hallitus oli syvästi tietoinen, että terroristien vaatimuksiin myöntyminen olisi suunnaton 
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voitto kansainväliselle terrorismille ja loisi vaarallisen ennakkotapauksen. Toisaalta kieltäy-
tyminen toimisi vihreänä valona kymmenien Israelin kansalaisten kylmäveriseen joukko-
murhaan. Tämän takia näytti siltä, ettei ollut muuta keinoa kuin suostua heidän ehtoihinsa. 

Siitä syystä hallitus ilmoitti valmiudestaan hyväksyä vaatimukset ja vapauttaa vangitut 
terroristit. (Pääministeri Rabin oli voimakkaasti sitä mieltä, että Israelin hallituksella ei ollut 
moraalista oikeutta vaarantaa siepattujen henkeä periaatteen vuoksi, olkoonpa se kuinka 
tärkeä tahansa!) Konekaappaajat siirsivät vaatimustensa takarajaa, koska uutiset viivästyivät 
matkallaan Ranskan kautta. 

Perjantaiaamuna saatiin tietää, että 101 siepattua oli vapautettu, ja he olivat päässeet 
turvallisesti Pariisiin. Terroristien käsiin jääneet olivat kaikki Israelin kansalaisia tai siellä 
asuvia, sekä useita juutalaisia, jotka edustivat monia muita kansallisuuksia. Tämän vuoksi 
kaappauksesta tuli yksinomaan Israelin ongelma. 

Sotilaallisten toimenpiteitten suunnittelu oli alkanut lähes samalla hetkellä kun kone 
kosketti Ugandan maaperää. Kun neuvottelut vihdoin juuttuivat paikoilleen (kaappaa-
jat esittivät uusia vaatimuksia) ja aika oli loppumassa, tuli hetki, jota Israelin hallitus oli 
odottanut: pelastaa israelilaiset terroristien kynsistä! Suunnittelijat tiesivät, että vaikeudet 
tulisivat olemaan suuria. Valtava etäisyys tuhansia kilometrejä olisi lennettävä kohteen saa-
vuttamiseksi – vihollistutkien huomaamatta. Olisi vielä laskeuduttava oudolle lentokentälle 
terroristien epäluuloa herättämättä. Israelilaiset tiesivät, että terroristien ensireaktio olisi si-
viilivankien, miesten, naisten ja lasten teurastaminen. Heitä pidettiin terminaalissa. Katkera 
kokemus pohjoisesta, Ma’alotin kylästä, missä terroristit olivat säälimättömästi tuhonneet 
joukon retkellä olevia koululaisia, oli yhä tuskallisena muistona israelilaisten mielessä. 

Kävi selväksi, että tehtävän onnistuminen riippuisi hiljaisesta laskeutumisesta, termi-
naalin mahdollisimman nopeasta saavuttamisesta ja terroristien niin ripeästä tuhoamisesta, 
ettei heillä ei olisi aikaa tappaa matkustajia.

Seuraavat neljä olettamusta olivat suunnitellun toimenpiteen perustana: 

”Ensiksikin: Oli ollut puhetta, että terminaalissa olisi kymmenkunta terroristista 
ja 60-100 ugandalaista sotilasta – ei siis mikään vähäpätöinen joukko, jota vastaan 
olisi tehtävä täydellinen yllätyshyökkäys. 

Toiseksi: Sopivan reitin valinta ja yllätyksellinen laskeutuminen edellyttivät 
tarkkaa suunnistusta ja kohteen sijainnin tarkkaa määrittämistä. Tätä tarkoitusta 
varten oli tarpeen kehittää koko joukko mittausmenetelmiä, jotka varmistaisivat 
kyseessä olevan toimeenpanoyksikön saapumisen terminaaliin niin täydellisenä 
yllätyksenä, että isku olisi terävä, nopea ja kaiken kaikkiaan joustava. 

Kolmanneksi: Täydellinen ja pikkutarkka tiedustelutoiminta. 
Neljänneksi: Turvallisuus, toisin sanoen toimiminen mahdollisimman salai-

sesti. Joukon komentajan käsky kuului, että mikään ulkopuolinen taho, olipa se 
kuinka korkeassa asemassa tahansa, ei saanut olla tietoinen, että operaation suun-
nitteluprosessi oli käynnissä.”

Kun varmistuttiin siitä, että lentokoneet kykenivät saavuttamaan kohteensa, ja jokai-
nen yksityiskohta oli tarkistettu, julkisti komentaja päätöksensä ryhtyä toimintaan. Ope-
raatiossa oli oma riskinsä, mutta sitäkin tärkeämpi kysymys oli kuinka monen muun ih-
misen henkeä uhattaisiin tulevaisuudessa, jos Israel nyt myöntyisi terroristien kiristykseen? 
Komentajan päätöksen jälkeen hallitukselta pyydettiin suostumus. Laskuvarjojoukkojen ja 
jalkaväen kenraaliupseeri, joka johtaisi myös toimenpiteitä kohteessa, antoi pessimistisen 
lausunnon eräälle yksikölleen: ”Mahdollisuudet siihen, että hallitus hyväksyy suunnitelman 
toteuttamisen, on yhden suhde yhdeksään!” 

H-hetki oli suunniteltu heinäkuun 3. päiväksi. Edellisenä iltapäivänä pääministeri Ra-
bin kutsui hallituksen koolle.. Hallitukselle esitettiin tilannekatsaus ja ratkaisuesitys. Halli-
tuksen jäsenten välisten keskustelujen aikana sisäasiainministeri tohtori Joseph Burg viittasi 
viikoittaiseen sanaan, käyttäen seuraavia Raamatun jakeita: 

”Mutta kun Aradin kuningas, kanaanilainen, joka asui Etelämaassa kuuli, että 
Israel oli tulossa Atarimin tietä, ryhtyi hän sotimaan Israelia vastaan  ja otti muu-
tamia heistä vangiksi. 

Ja Herra kuuli, mitä Israel lausui, ja jätti kanaanilaiset hänen käsiinsä. Niin 
Israel vihki heidät ja heidän kaupunkinsa tuhon omiksi.

Ja sen paikan nimeksi pantiin Horma...” 
 4. Moos. 21:1, 3 

 
Hän päätti lukemisensa lausumalla: ”Voisimmepa kutsua Entebbea Hormaksi!” (Heprean-
kielisen sanan merkitys on ’tuhon omaksi vihitty’.)

Kabinetti äänesti yksimielisesti toimenpiteen toteutumisen puolesta. Se hyväksyttiin: 
”Siunatkoon Kaikkivaltias sotilaitten matkaa.” Pääministeri sai myös oppositiojohtajan 
Menahem Beginin täyden tuen. 

”Voidaan sanoa harkinnan ja neuvottelujen edistymisestä, että Israelin valtion 
johtajat kohosivat arvoon arvaamattomaan. Kaikki erimielisyydet ja riidat olivat 
nyt menneet, sekä pienet että suuret, ja kaikki tekivät työtä yhtenä miehenä pääs-
täkseen tavoitteeseensa, panttivankien turvalliseen vapauttamiseen. Tuloksena 
olivat harkitut päätökset ja viisaat toimenpiteet.” 
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Tehtävän virallinen nimi oli ’Operaatio Jonathan’.
 
Ministereiden nostaessa kätensä Tel Avivissa hallituksen kokouksessa ”Ayen” merkiksi, lähti 
komentaja juoksujalkaa ja antoi käskyn toiminnan käynnistämiseksi. 

Joukot odottivat lähtökäskyä. Kaikki yrityksessä tarvittava – aseet, ammukset, maasto-
ajoneuvot, panssarintorjuntakalusto, pioneerivälineet sekä lääkintä- ja viestintävälineet – oli 
lastattuna lentokoneissa. 

Itse Herkules-tyyppiset lentokoneet, olivat täpösen täynnä. Kuusi lisätankkia oli täytet-
ty lentokonebensiinillä aivan piripintaan. Näiden lentokoneiden siivillä vapauttajat saavut-
taisivat Entebben lentokonekaappareiden uhrit. 

Pilottiryhmä tiesi, että he olivat osallisia vaikeimpaan ja kauimmas ulottuvaan pelas-
tusoperaatioon, johon ilmavoimat olivat koskaan ryhtyneet. He olivat niin ikään tietoisia 
sotilaiden ratkaisevasta osasta. 

Kolme ääriään myöten täyteen lastattua jumboluokan konetta lähti auringonnousun 
suuntaan, toinen toisensa jälkeen, röykyttäen kiitorataa pyörillään, kunnes näytti, etteivät 
ne koskaan kykenisi nousemaan ilmaan. Mutta lopulta niiden valtavat siivet kääntyivät 
nousuun moottorien mahtavan jylinän saattelemina, ja ne aloittivat pitkän lentonsa Enteb-
been. Operaatio Jonathan oli käynnissä. 

1

Ensimmäisen Hercules-koneen pyörät koskettivat Entebben valaistua kiitorataa minuutti 
jälkeen puolen yön, täsmällisesti suunnitelmaa noudattaen. Lennonjohdon olisi pitänyt ha-
vaita ilmatilaan tunkeutujat, mutta jostain syystä niitä ei havaittu.. 

”Vain muutama sekunti kului ensimmäisen pelastusjoukkoja kuljettavan Hercu-
leksen pyörien osuttua maahan, kun joukot jo olivat matkalla terminaaliin. 

Kuljettajat ajoivat koneen uumenissa tuomiaan ajokkeja, keskittyen ajatuksis-
saan vain siihen, kuinka päästä terminaalirakennukseen ennen kuin vartijat ym-
märtäisivät, mitä oli tekeillä. 

Heillä oli vain muutama kohtalokas sekunti aika ennen kuin vartijat käsittäi-
sivät heidän aikeensa. Tänä lyhyenä tuokiona päätettiin panttivankien kohtalosta. 
Pilotit seurasivat epäuskoisina nopeutta, jolla iskujoukot purkivat laskusiltaa 
myöten lastin maahan. He eivät eläessään olleet nähneet näin ripeää toimintaa. 
He seisoivat suut ammollaan…

Taistelijat, jotka olivat murtautuneet halliin, huusivat vangeille hepreaksi va-
roituksia, että he heittäytyisivät makuulle. Tämän jälkeen he tappoivat hallissa 

olevat arabiterroristit muutamassa sekunnissa. 
Hurja taistelu raivosi, vankien maatessa kuuliaisina lattialla, Israelin puolus-

tusvoimien joukkojen ja terroristien välissä, luotien vinkuessa koko hallin pituu-
delta. 
Neljässäkymmenessäviidessä sekunnissa neljä terroristia, jotka olivat olleet suu-
rimpana uhkana panttivangeille, oli tuhottu. Tämä oli itse asiassa panttivankien 
vapautumisen hetki, vaikka monia hankaluuksia oli vielä odotettavissa.”

 
Iskujoukkojen saavuttua oli siepattujen mahdotonta käsittää, mitä todella oli tapahtumassa. 
Eräs pelastajista huusi heille välittömästi hepreankielellä: ”Ystävät, chaverim, maahan, me 
olemme Zahalin sotilaita – Israelin puolustusvoimista.” He eivät milloinkaan elämänsä aikana 
olleet kuulleet kauniimpia sanoja! 

Eräs siepatuista sanoi myöhemmin, että yhtäkkiä hän ymmärsi ketkä ampuivat. Se tun-
tui ihmeeltä! Syvä ylpeydentunto tulvahti hänen sydämeensä näitä ihmeellisiä poikia koh-
taan. He olivat ottaneet tilanteen hallintaansa niin hiljaisesti ja päättäväisesti. Silti hänen 
oli alkuun vaikea uskoa sitä todeksi. ”Ovatko täällä olevat sotilaat omiamme? Ugandassa?”

Erään sotilaan ääni kantautui megafonista hänen korviinsa: ”Olemme tulleet hakemaan 
teidät kotiin!” 

Ammunta jatkui samalla kun vapautettuja vankeja siirrettiin koneisiin, joiden mootto-
rit olivat yhä käynnissä. 

Vapautettujen matkustajien siirto suoritettiin hiljaisesti ja nopeasti. Useimmat heistä 
pysyttelivät hiljaisina ja seurasivat vapauttajiaan. Haavoittuneet siirrettiin ajoneuvoihin lää-
kärien antamaan ensiapuun. Operaatio oli vaatinut neljän ihmisen hengen - kolmen siviilin 
ja yhden sotilaan, everstiluutnantti Jonathan Netanyahun. Sen lisäksi viisi siviiliä ja neljä 
sotilasta haavoittui. Kymmenen armeijan lääkäriä, jotka saapuivat Entebbeen valtausjouk-
kojen mukana, hoitivat haavoittuneita parhaalla mahdollisella lääkintävälineistöllä. Armei-
jan lääkintäosasto oli ennakoinut jokaisen tarpeen viimeistä yksityiskohtaa myöten. 

Koko operaatio kesti ainoastaan 53 minuuttia, kaksi minuuttia vähemmän kuin mitä 
edellisenä päivänä pidetty kenraaliharjoitus Israelissa oli ollut. 

”Operaation päättyessä, lentokoneiden ollessa yhä matka1la Israeliin, kaikki mie-
het ja upseerit, jotka olivat olleet osallisina Jonathanissa, kokoontuivat pääminis-
terin virkahuoneisiin. 

Viivyttelemättä pääministeri ilmoitti valtion presidentille panttivankien va-
pauttamisesta vihollisen käsistä Entebbessä. 

Päärabbi Shlomo Goron, Knessetin jäsenet Yitzhak Navon ja Menahem Be-
gin ja kaikki hallituksen ministerit saivat pääministerin suusta kuulla jännittävän 
uutisen. 
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Riemulliseen tunnelmaan Rabinin toimistossa liittyi myös surua niistä mie-
histä, jotka olivat menettäneet henkensä.” 

Ennen lentokonekaappausta eräs panttivanki, nuori mies Bat Yamista, läheltä Tel Avivia, oli 
ollut aikeissa muuttaa maasta. Palattuaan Israeliin vapautusjoukkojen mukana, katseli hän 
ylpeänä ihmisiä, jotka toivottivat heidät tervetulleiksi Israelin lentotukikohtaan. 

”Hän ei koskaan tulisi unohtamaan sitä vastaanottoa... Muutto Israelista, edes 
vähäksikään aikaa, näytti nyt hänen kohdaltaan taakse jääneeltä.

Katsellessaan väkijoukkoja, ihmisten tungeksiessa iloisina, hän tiesi, ettei näitä 
ihmisiä korvaisi mikään, näitä veljiä, ’joiden kanssa asua sovussa’. ”

 
Vastoinkäymiset ovat tehneet Israelin neuvokkaaksi, ”kansa joka asuu yksinäisyydessä, ei ole 
sulautunut kansojen keskellä”. Entebben välityksellä Israel otti jyrkän kannan terrorismiin 
ja osoitti lämminhenkisyyttä ja huolenpitoa, joka on tunnusomaista Israelin elämälle. Muu 
maailma, olipa se sitten ihastunut tai pahastunut Israeliin, ei voi olla huomaamatta sen 
elämän erityislaatuisuutta. 

1

Israel on ainoa valtio maailmassa, joka edelleen puhuu samaa kieltä, jolla on sama uskonto, 
ja joka asuu samassa maassa, jossa se oli 3000 vuotta sitten! Palestiinassa on aina ollut juu-
talaisia. Tämän lisäksi maa on säilynyt pyhänä diasporassa asuvien juutalaisten mielissä, ja 
fyysinen yhteys on säilynyt särkymättömänä kautta aikojen. Pienet juutalaiset yhdyskunnat 
ovat itsepintaisesti pysytelleet Jerusalemissa, Safedissa ja Hebronissa. Kuluneitten vuosisa-
tojen aikana monet kansat ovat valloittaneet Palestiinan. Muistissamme ovat ottomaanit ja 
Brittiläinen kansanyhteisö. Mutta vähälukuisuudestaan ja köyhyydestään huolimatta aino-
astaan juutalaisilla oli myötäsyntyinen yhteenkuuluvuuden tunne, kun taas heidän valloit-
tajillaan oli kotimaansa jossakin muualla. 

Israelin valtio on pinta-alaltaan vain 8.000 neliömailia, ja sekin on enimmäkseen erä-
maata. (Noin Uudenmaan läänin kokoinen.). Se on niin pieni, että F-15 hävittäjäkone voi 
kiitää Israelin taivaalla Metullasta Eilatiin vähemmässä kuin yhdessätoista minuutissa - ja se 
on koko maan pituus! Maan leveimmällä kohdalla, idästä länteen, voi samainen kone ylittää 
sen runsaassa minuutissa. 

Vertaa tätä neljään ja puoleen miljoonaan neliömailiin, jonne sata miljoonaa arabia on 
kyennyt perustamaan 22 itsenäistä valtiota, joilla on öljyä, jokia ja öljydollareita! PLO:n 
kannan mukainen näkökulma, joka ilmentää välinpitämättömyyttä sekä Vanhaan testa-

menttiin että vallitseviin tosiasioihin, antaa puolestaan ymmärtää, että arabien tulee hallita 
kaikkialla, eikä juutalaisilla ole sijaa missään! Israelin kansa ei voi olla muuta kuin todella 
tietoinen pienuudestaan mahtaviin ja rikkaisiin naapureihinsa verrattuna. Polttouhrien jäl-
keen on ystävällisen kotimaan tarve Israelin hengen keskeisin haaste, maan, jota voi kutsua 
juutalaisten kodiksi. Israelilaisia arvostellaan usein sen toimenpiteiden mukaan. Vain harvat 
käsittävät ne heidän olemassaolonsa takeeksi. 

”Mielikuvat ovat tietenkin tärkeitä, mutta israelilaisille merkitsevät enemmän 
konkreettiset asiat. Jos joudutaan valitsemaan suosittuna olemisen ja elossa pysy-
misen välillä, niin useimmat israelilaiset ovat mieluummin elossa!” 

Sotilaalliset toimenpiteet eivät ole koko totuus. Vuoden 1948 toukokuun ja vuoden 1951 
joulukuun välillä saapui 687.000 uudisasukasta Israeliin. Israelin valtion alkuvuosina oli 
vaikea kuvitella, että niin pieni yhteisö kykeni ottamaan kolme kertaa itsensä suuruisen 
väestön vastaan ilman, että uudet tulokkaat olisivat joutuneet nukkumaan kaduilla tai kär-
simään nälkää tai etteivät heidän lapsensa olisi joutuneet menettämään yhtäkään koulu-
viikkoa. Kuitenkin tämä kaikki kyettiin saavuttamaan. Viisikymmentä-luvun puoliväliin 
mennessä tuotanto ei ainoastaan noussut väestönkasvun tasolle, vaan itse asiassa ylitti sen 
edellyttämän tuotannon! Muistot elämän ankaruudesta ovat alkaneet haalistua. Miljoonan 
eekkerin alalla Israel tuottaa riittävästi ravintoa, tyydyttääkseen yli 80% väestöstään korke-
alla ravitsemustasolla, ja vie 500 miljoonan dollarin arvosta maataloustuotteita maailman-
markkinoille – huolimatta vähäisestä viljelypinta-alasta ja vähäisistä luonnonvaroistaan. 

 ”Kun Herra käänsi Siionin kohtalon, niin me olimme kuin unta näkeväiset. 
 Silloin oli meidän suumme naurua täynnä, ja kielemme riemua täynnä; 
 silloin sanottiin pakanain keskuudessa: ’ Herra on tehnyt suuria heitä kohtaan’. 

Niin, Herra on tehnyt suuria meitä kohtaan; siitä me iloitsemme. 
Herra, käännä meidän kohtalomme, niin kuin sadepurot Etelämaassa. 
Jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat.      

He menevät itkien, kun kylvösiemenen vievät; he palaavat riemuiten, kun lyh-
teensä tuovat.”
Psalmi 126

    
Viimeisenä, vaan ei vähäisimpänä, tulee Israel-yleiskatsauksessani Jerusalem. 

Vuoden 1948 sodassa oli sydäntä särkevää Jerusalemin Vanhan kaupungin joutuminen 
Jordanian käsiin. Sen lisäksi menehtyi 4.000 sotilasta, joista monet olivat tulleet suoraan 
keskitysleireiltä, sekä 2.000 siviiliä. Jordanialaiset valloittajat tuhosivat Vanhan kaupungin 
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juutalaiskorttelit täysin, kun sen asukkaat oli ensin ajettu pois (tämä oli ensimmäinen juu-
talaisasutuksen katkos kahteentuhanteen vuoteen). Myös synagogat hävitettiin ja jordania-
laiset käyttivät juutalaisten hautakiviä käymälöittensä kiveämiseen. 

Kuka saattaisi kuvata juutalaisten ikiaikaista kiintymystä Jerusalemiin? 
Naomi Shemer, rakastettu israelilainen laulajatar, sanoitti seuraavan sydämeenkäyvän 

laulun vuonna 1967. Hänen kaipuunsa muinaiseen kaupunkiin sai vastakaikua kaikkialla 
juutalaisten sydämissä:    
 

”Kultainen Jerusalem’
Naomi Shemer 

Viinin kuulas vuoristoilma ja pihkan tuoksu tuulen tuomana 
iltakellojen kaikuessa. 
Puiden varjossa ja kivien vankina uinuu yksinäinen kaupunki, 
muuri sydämensä ympärillä. 

Kuoro: Jerusalem, kullan, kuparin ja valon kaupunki. 
Katso, tahdon olla harppuna kaikille lauluillesi.
 
Kuinka ovat vesisäiliöt kuivuneet, torit ovat tyhjenneet, 
eikä kukaan nouse Temppelivuorelle Vanhassa kaupungissa.
Tuuli ulvoo kallioluolissa, eikä kukaan kulje Kuolleelle merelle Jerikon tietä. 

Kuoro: Jerusalem, kullan, kuparin ja valon kaupunki. 
Katso, tahdon olla harppuna kaikille lauluillesi.
 
Tullessani tänään laulamaan sinulle ja koristelemaan sinut köynnöksillä,
tulin pienemmäksi kuin yksikään pojistasi tai vähäisinkään runoilijoistasi. 
Sinun nimesi polttaa huulillani kuin serafin suudelma. 
Älä salli minun unohtaa sinua Jerusalem, sinä kultainen kaupunki. 

Kuoro: Jerusalem, kullan, kuparin ja valon kaupunki. 
Katso, tahdon olla harppuna kaikille lauluillesi.

 
Hänen laulunsa sointuvat sävelet ja alakuloiset sanat kertoivat juutalaissydänten kaipuusta, 
paluusta Jerusalemiin; kaipuusta, joka ulottui kahdentuhannen vuoden vaelluksiin; kai-
puusta, joka oli liian raskas kantaa näin lähellä kotia. Ja äkkiä, kuukausi laulun julkistami-

sen jälkeen, oli Jerusalem jälleen juutalaisten käsissä ja silloin lisäsimme lauluun seuraavan 
säkeen: 

”Me olemme palanneet vesisäiliöille, toreille ja kujille. 
Shofar kutsuu jälleen Vanhan kaupungin Temppelivuorella. 
Kallioluolat täyttyvät auringonpaisteella. 
Me menemme jälleen Kuolleelle merelle käyden Jerikon tietä. 
  
Kuoro: Jerusalem, kullan, kuparin ja valon kaupunki. 
Katso, tahdon olla harppuna kaikille lauluillesi.”

 
Kun Israelin puolustusvoimien joukot vuoden 1967 sodan aikana murtautuivat Vanhaan 
kaupunkiin, itkivät sotilaat ilosta ja juutalaiset kaikkialla maailmassa heidän kanssaan. Se, 
että vielä kerran voitiin rukoilla Itkumuurilla, ainoalla jäljellä olevalla muinaisen temppelin 
muurilla, yhdistyneessä, juutalaisessa Jerusalemissa, sai aikaan sanoinkuvaamattoman ilon. 

”JERUSALEM, rabbin työpöydältä”
 

”On vaikea uskoa, että kuusitoista vuotta on kulunut siitä loistavasta kesäkuun 
päivästä 1967, kun me ensi kerran kuulimme Israelin armeijan vapauttaneen Je-
rusalemin. Siitä päivästä alkaen me juutalaiset yritämme määritellä ilmiötä, jota 
kutsutaan nimellä JERUSALEM. Mitä on tuo ihmeenomaisuus kansamme koh-
taloissa? 

Mikä on JERUSALEM?  Onko se niin kuin kaikki maailman muut kaupungit?
 

Mikä JERUSALEM on? Jerusalem oli olemassa ennen New York Cityä tai To-
rontoa. Kun Pariisi, Berliini ja Lontoo olivat vielä metsiä ja soita, oli JERUSA-
LEMISSA vilkas juutalainen yhteisö. Mikä on JERUSALEM? Se on paikka, jossa 
profeetat kulkivat. Heidän sanansa leiskuivat kuin salamaniskut. Se on paikka, 
missä yksinäinen kansa ei halunnut muuta kuin saada elää rauhassa. Se löi jou-
koittain valloittajaehdokkaita vuodattaen verta, ja se heittäytyi mieluummin pa-
lavan temppelinsä liekkeihin kuin antautui. Ja sitten lopulta joutuessaan ylivoi-
maisen joukon valloittamana maanpakoon, se vannoi : ’ Jos unohdan sinut, oi 
Jerusalem, menettäköön oikea käteni voimansa.’ 

Mikä on JERUSALEM? Se on paikka, jota kohti esi-isämme kääntyivät rukoi-
lemaan kahden tuskantäyteisen vuosituhannen ajan kolmesti päivässä. Ollessaan 
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ei-toivottu alaluokka läntisissä maissa, he anoivat Kaikkivaltiaalta: ’Kerää meidät 
maailman neljältä ääreltä, vie meidät suoraan omaan maahamme.’ ’Palauta mei-
dät armossasi Jerusalemiin, Sinun kaupunkiisi, ja asu siellä meidän kanssamme, 
kuten Sinä olet puhunut.’ 

Mitä on JERUSALEM? Se on sana, joka piti sisällään kansamme ainoan toi-
veen. 

Sanonta: ’Ensi vuonna Jerusalemissa’ vei meidät hengissä läpi inkvisition, 
juutalaisvainojen, karkotuksien ja gettojen, joihin vihamielinen maailma meidät 
tunki. ’Ensi vuonna Jerusalemissa’ ei sallinut meidän murtua, vaikka kansakun-
nat kastoivat meitä pakolla, tai hienosyisen antisemitismin takia, tai holokaustin 
johdosta; ja pahimpana kaikista, emme murtuneet silloinkaan, kun meitä kohtasi 
tuo sanoinkuvaamaton hirmuteko, ja maailma suhtautui välinpitämättömästi sen 
uskomattomiin seurauksiin. 

Mikä on JERUSALEM? Mikä valaa tämän muinaisen kaupungin muurin jään-
nöksineen niin tunteentäyteisellä latauksella ja voimalla, että sen vapauttamisesta 
on tullut synonyymi juutalaisten säilymiselle? Mikä sai sankarilliset sotilaat, us-
konnolliset tai muut, seisomaan tuon muurin äärellä ja itkemään? Eräs sotilas 
kuvaa sitä seuraavasti: 

’Asa, enoni, kuoli muurilla. Hän kuoli Lubliniksi kutsutun kylän muurilla. SS 
ampui heidät kaikki. Itken häntä ja meitä - muurilla.   
  
Sarah, serkkuni, kuoli muurilla. 
Auschwitzin vankikopissa hän kuoli, muurilla. 
Lapsonen rinnoillaan, 
Nälkäinen – pieni. 
Lastansa itken muurilla. 

Shalom, veljeni, kuoli muurilla. 
Rajalla Syyrian hän kuoli, muurilla. 
Oman talonsa seinälle. 
Hymynsä huulilla. 
Shalom, veljeni, minä itken muurilla. 

Isäni Jumala, minä taistelin muurilla. 
Enoni ja ystäväin, kuolleitten puolesta. 

Sen pienen lapsen ja serkkuni puolesta. 
Muistaen hymyn Shalomin huulilla. 
Saakoon kyyneleeni oikeutuksen – vain virrata.’

JERUSALEM ei ole vain kaupunki, eikä ainoastaan uskonnollinen keskus ja 
pääkaupunki. Se on kansamme varsinainen sielu. Me juutalaiset olemme jälleen 
kotona: ensimmäistä kertaa sitten vuoden 70 jKr. Ensimmäistä kertaa sitten Ba-
bylonin virtain voimme Laulaa täysin rinnoin ja sävelin.
 
On koti JERUSALEM. Ja mikä ihana sointi on sanassa ’koti’ kansalle, jonka 
kansakunnat ovat halunneet vaeltavan maailmassa päämäärättä... ME OLEM-
ME  KOTONA... ENSI VUONNA JERUSALEMISSA, JA SEURAAVANA, 
JA SITÄ SEURAAVANA JA AIKOJEN LOPPUUN SAAKKA. IR SHALOM 
– rauhan kaupunki. JERUSALEM, OI  JERUSALEM.. .” 
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9. LUKU 

TAPAHTUKOON SINUN TAHTOSI 

Ensimmäiset kuusi viikkoamme Israelissa tuntuivat kiitävän ohitse. Mutta vastaamme 
tuli joitakin lannistaviakin asioita. Ensiksikin – petyin suuresti, kun en pysynyt mu-
kana heprean kielen opetuksessa. Toiseksi – yhtäkään kirjettä ei ollut tullut ystäviltä 

Yhdysvalloista. Rakas äitini oli ainoa uskollinen kirjoittaja. Rasittavaa oli myös se, ettei 
ollut ketään, kenen kanssa jakaa kokemukseni, sillä en ollut vielä tutustunut yhteenkään 
uskovaiseen. Lohdutuksen aihe oli, että Mike ja Joey näyttivät sopeutuvan hyvin. Mutta 
sekin ilo riistettiin minulta. 

    Eräänä päivänä sain Joeyn opettajalta viestin, jossa hän ehdotti neuvottelutuokiota 
koululla. Menin – odottaen hyviä uutisia, joten olin täysin valmistautumaton kuulemaan 
hänen raporttiaan. Hän selvitti tulkin välityksellä, että koulussa oli totuttu siirtolaislapsiin, 
koska koko maa rakentui siirtolaisuudelle. Hän kertoi, että pojallani Joeyllä oli pahin käy-
töshäiriö kymmeneen vuoteen, ja että hänellä tuntui olevan vakava kriisi. Olin mykistynyt. 
Joey oli vaikuttanut siirtolaiskeskuksessa niin tyytyväiseltä. 

Lähdin koulusta ja menin rannalle yksinäisyyteen, saadakseni olla kahden Herran kans-
sa. Kyyneleet polttivat silmiäni. Vuodatin sydämeni Hänelle. Olin yksin uudessa maassa. 
En osannut puhua maan kieltä. En saanut postia ystäviltä, eikä ollut ketään kenen kanssa 
rukoilla. Ja nyt olin saanut tietää, että poikani oli hyvin onneton! Istuin yksin, hylättynä 
rannalla ja huusin sydämestäni: ”Auta Herra!” 

Odotin Hänen rakkautensa tuomaa lohdutusta, lupausta paremmasta päivästä ja tun-
netta siitä, että Hän ymmärtää. Hänen vastauksensa oli niin ehdoton ja etäinen kuin olla 
voi. Jälleen Hän muistutti, että nämä olisivat viimeiset kuusi kuukautta, jotka lapset ja 
minä saisimme olla yhdessä, ja että minun olisi nyt aika alkaa hyväksyä se. Lähdin rannalta 
raskain sydämin. 

Parin päivän kuluttua soitin Joelle Connecticutiin saadakseni tietää, mitä elatusavustus-
shekille oli tapahtunut. Se oli pahasti myöhässä, ja rahamme olivat lopussa! Kerroin hänelle 
myös Joeyn suurista kouluvaikeuksista ja tunteestani, että hän tarvitsisi enemmän turvalli-
suutta, kuin mitä minä hänelle kykenin antamaan. Ja – tuntien elämäni päättyvän – kysyin 
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häneltä, jos hän ja Jude voisivat edes harkita ryhtyvänsä Joeyn ja Michaelin huoltajiksi. 
Hänen vastauksensa tuli Herran lahjana. Hän sanoi, että shekki oli jo matkalla, ja että sen 
ohessa oli kirje. Hän siteerasi sitä: 

 ”Tiedän, kuinka paljon pojat sinulle merkitsevät, enkä koskaan yrittäisi ottaa 
heitä sinulta. Mutta nyt, heidän poissa ollessaan, olen tajunnut, kuinka paljon he 
minulle merkitsevät. Jos joskus haluat muuttaa mieltäsi heidän huoltajuudestaan, 
ottaisimme Juden kanssa heidät mielellämme.”

 
Hänen seuraavat sanansa olivat hyvin ystävälliset: ”Eileen, sinä rakastat heitä niin paljon. 
Harkitse tarkkaan, ennen kuin teet tällaisen päätöksen, ja kerro meille siitä.” Lupasin, että 
harkitsisin asiaa. Sanoin näkemiin ja olin kiitollinen, ettei hän nähnyt kyyneleitäni, jotka 
valuivat poskilleni. 

Olin surullinen pikku Joeyn vaikeuksien vuoksi. Sillä hetkellä en tajunnut miksi näin 
piti käydä. Vasta myöhemmin ymmärsin sen olevan Jumalan kaikkitietävää viisautta. Hän 
antoi asian ajautua siihen pisteeseen, että jos rakastin lapsiani, minun oli valmistaudutta-
va luopumaan heistä. Heidän isänsä saattoi tarjota heille todellista turvallisuutta, äidin ja 
todellisen perheen tunnun – kaikkea sitä, mihin he olivat tottuneet; ystävät ja perheen. 
Minulla oli heille vain vähän tarjottavaa. Terveyteni oli heikko, enkä voinut antaa heille sitä 
turvallisuutta, mitä he kaipasivat. Minulla oli vain kaksi mahdollisuutta. Jos ajattelin itseäni 
ja tarpeitani äitinä, en voinut edes ajatella olevani heistä erossa, en edes yhtä päivää. Mutta 
kun asetin itseni sivuun ja ajattelin ainoastaan heitä, oli ratkaisu selvä. 

Seuraavana päivänä sain puhelinsoiton Richardilta, ystävältä, jonka olin tavannut edel-
lisenä vuonna Minneapolisissa. Juuri hän oli kokenut, että tulisin Israeliin syyskuussa 1976. 
Oli ihanaa kuulla tuttu ääni. 

”Shalom Eileen! Olen Pohjoismaisella kirkolla Asdodissa, ja ajattelin sinun haluavan 
tavata täkäläisiä kristittyjä ja kokea yhteyttä Tulen hakemaan sinut kello 8.00 illalla.” 

Olin sanaton. Jeesus oli johdattanut minut katetun pöydän ääreen erämaassa. Päivää 
aikaisemmin olin istunut yksin Herrani edessä hyljätyllä rannalla. Seuraavana päivänä olin 
toisten joukossa ylistämässä Hänen nimeään! Kuinka kiitollinen olinkaan. Yhdysvalloissa 
olin pitänyt kristittyjen yhteyttä itsestäänselvyytenä, mutta tuona iltana opin, että se on 
erityinen lahja. 

Illalla tapasin kolme ihmistä, joista tuli minulle todellisia ystäviä: nuori saksalainen 
mies nimeltään Klaus ja norjalainen pariskunta Jenny ja Wolfgang. He kaikki olivat Poh-
joismaisella kirkolla vapaaehtoistyössä vuoden ajan. Kerroin siellä kokoontuneelle pienelle 
ryhmälle Joeyn sopeutumisvaikeuksista koulussa ja sen, että olin muuttanut surkean terve-
yteni vuoksi ’lääkärin määräyksestä’ Israeliin. Kerroin heille myös, että lapset mahdollisesti 

palaisivat isänsä ja äitipuolensa luo Yhdysvaltoihin. Oli lohduttavaa saada jakaa tämä taakka 
toisten uskovaisten kanssa ja viedä se Herran eteen. 

Juuri ennen illan päättymistä pastori rukoili puolestani. ”Anna Eileenille voima, jonka 
äiti tarvitsee luopuakseen lapsistaan”, hän sanoi. Vasta silloin eromme todellisuus kirkastui 
minulle. 

Menin takaisin huoneeseeni siirtolaiskeskuksessa ja hiivin varpaillani poikien huonee-
seen peitelläkseni heidät ja antaakseni heille suudelman, kuten minulla aina oli tapana. 
Seisoin hetken, katsoin heidän nukkumistaan, ja kuuntelin heidän rauhallista hengitystään. 
Tiesin silloin, että he olivat ensisijaisesti Herran omia, ja että Hän oli uskonut heidät mi-
nun huostaani kaikiksi näiksi vuosiksi, ja että he nyt tulisivat kuulumaan myös maalliselle 
isälleen. He olivat niin kalliita minulle, että itkin hiljaa. He olivat olleet elämäni keskipiste 
niin pitkään. 

Siinä hetkessä, oman suruni syvyydessä, Jeesus antoi minun nähdä pienen välähdyksen 
Hänen kärsimyksistään Getsemanessa. Koska epätoivoni oli niin syvä, saatoin kokea hitu-
sen Hänen yksinäisyydestään – kauan sitten, tuona yönä, jolloin Hän joutui kohtaamaan 
eron rakkaistaan. En tiedä kuinka se tapahtui, mutta nyt en enää säälinyt itseäni. Sen sijaan 
olin täynnä kiitollisuutta, kun sain ymmärtää edes vähän siitä, mitä Hän joutui kärsimään 
pelastaessaan meidät. Hänen rakkautensa uhri merkitsi minulle nyt enemmän kuin koskaan 
ennen. 

Tuosta illasta lähtien tiesin sydämessäni, että Herra täyttäisi elämälleni varatun kutsu-
muksen. Niinpä eräänä iltapäivänä, poikien leikkiessä huoneessaan pikkuautoilla, kirjoitin 
Joelle pyytäen, että hän ja Jude ryhtyisivät lasten huoltajiksi, ja että hän lähettäisi heille len-
toliput, kun kaikki tarpeelliset järjestelyt olisi tehty. (Alennukseni elatusavustuksesta olisi 
riittänyt kattamaan heidän kuljetuskustannuksensa.) 

En pysty sanoin kuvaamaan, mitä tuo hetki minulle merkitsi.

1 

Eräänä iltana polvistuessani rukoukseen, sain Herralta sanoman, jonka kirjoitin nopeasti 
pieneen muistikirjaan. Se oli hyvin yksinkertainen: 

”Kun Jumala kurittaa sinua, se on ikään kuin kulkua puhdistavan tulen läpi, 
vaikka se ei tee sinua arvokkaammaksi. Sen sijaan se saa sinut vakuuttumaan ar-
vottomuudestasi ja Jumalan käsittämättömästä pyhyydestä.” 

En ymmärtänyt tätä lainkaan, koska päinvastainen tapahtumasarja vaikutti minusta loogi-
semmalta. Ymmärsin kuitenkin, että ’puhdistustuleni’ aika ehkä olisi tulossa. 
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Eräänä toisena iltana Herra lähestyi minua ja kysyi samankaltaisen kysymyksen kuin 
sinä kesäiltana, jolloin olin luvannut antaa lapset Hänen käsiinsä. 

”Rakastatko Minua tarpeeksi voidaksesi kuolla tähteni?” 
Kuolemasta ei perinteisesti keskusteltu juutalaisuudessa, ja sen tähden se oli mysteeri. 

Ensireaktioni oli pelko ja sen jälkeen hämmennys. Miksi Herra kysyi tätä MINULTA? Sit-
ten aloin nauraa. Ymmärsin, että Herra tunsi minut todella hyvin, eikä Hän voinut unoh-
taa, että olin suurin pelkuri, mitä on koskaan elänyt. Kirkaisin pelkän koppakuoriaisen 
näkemisestä. Minussa ei ollut mitään aineksia marttyyriksi. 

Lopulta ymmärsin, että Hän kysyi halukkuuttani kuolla Hänessä. Hän auttoi minua 
ymmärtämään, että jos olisin halukas kuolemaan Hänen tähtensä, ja jos kärsimisen aika 
tulisi, Hän antaisi voimaa myös kestää sen. Ellen olisi halukas, en kykenisi omassa voimassani 
kestämään vaikeuksissa. Polvistuin ja annoin elämäni uudelleen Hänen käsiinsä. Kerroin 
olevani valmis antamaan elämäni Hänen vuokseen, jos se olisi Hänen tahtonsa, ja uskoin, 
että vain Hänen voimansa kantaisi minut kaiken lävitse.

Heti rukoiltuani tunsin, että raskas taakka oli nostettu sydämeltäni. Tunsin olevani pe-
losta vapaa, ja yllättäen olin täynnä iloa. Ymmärsin yksinkertaisen totuuden, että jos olemme 
valmiit rakastamaan Häntä yli kaiken, oma elämämme mukaan lukien, ei mitään pelättävää 
jäisi jäljelle – paitsi pelko joutua Jumalan tahdon ulkopuolelle! Miten helpottava huomio se 
olikaan. 

Seuraavana päivänä opin jotain merkittävää. 
Herättyäni jätin päiväni Herran käteen, kuten tavallisesti, ja Hän neuvoi meitä viet-

tämään päivän Tel Avivissa. Olimme innoissamme, koska emme olleet paljoa liikuskelleet 
Israelissa yksinämme. Söimme nopeasti aamupalan ja kiirehdimme autolle. Käytimme aa-
mupäivän kierrellen katselemassa nähtävyyksiä. Menimme myöhemmin bussilla vanhaan 
Jaffan kaupunkiin. Lähtiessämme bussista arvelin, että olimme poistuneet väärällä pysäkil-
lä. Suoraan edessämme oli pieni kauppa. Menimme sisälle kyselläksemme oikeaa suuntaa. 
Sisällä hämmästyimme todetessamme olevamme pienessä raamattukaupassa, jonka taka-
osassa oli kokoushuone. ”Onko tämä kappeli?” kysyin sisällä istuvalta naiselta. 

Hänen vastauksensa oli yllättävä: ”Kyllä, tämä on Jeesukseen uskovien juutalaisten koh-
tauspaikka.” Tuohon aikaan Israelissa tällainen merkitsi samaa, kuin olisi löytänyt maahan 
kätketyn aarteen, tosin äärettömän paljon arvokkaamman. 

”Satun itsekin olemaan yksi heistä”, vastasin. Yritin jotenkin hallita iloani ja istahdin 
keskustelemaan hänen kanssaan. Hän kertoi asuneensa Israelissa 50 vuotta uskovaisena. On 
vaikea sanoa mikä hänessä hämmästytti minua eniten. Hän kertoi lukuisista ihmeistä, joita 
Jumala oli tehnyt Israelin valtion syntyaikoihin, ja jotka perustuivat Hänen lupauksiinsa. 
Hän kertoi myös niistä vainoista, joita hän ja hänen miehensä joutuivat kokemaan uskon-
nollisen vakaumuksensa vuoksi. 

”Aviomieheni toivoo usein, että nuo vaikeat ajat tulisivat jälleen”, hän kertoi hieman 
kaihoisasti, ”koska nykyisin on hyvin vaikea löytää todellisia uskovia.” 

Hän kertoi meille seuraavan vakuuttavan kertomuksen: 

”Vuosia sitten Venäjällä eräs suuri huone oli täynnä uskovia rukoilemassa. Yllät-
täen, kesken heidän rukouksensa, ovi paiskattiin auki, sotilas tuli sisään, tähtäsi 
yleisöä kiväärillään ja huusi saliin kokoontuneille: ’NE, JOTKA EIVAT USKO 
JEESUKSEEN, VOIVAT LÄHTEÄ! ’  

Vaikka jokainen oli tullut sinne Hänen nimessään, oli heillä useimmilla elä-
mässään jotakin, mitä he rakastivat enemmän kuin Häntä. Se saattoi olla heidän 
kotinsa, perheensä tai jopa heidän oma elämänsä. Muutaman minuutin sisällä 
huone tyhjeni, ihmisten juostessa ovelle niin nopeasti kuin kerkesivät lukuun ot-
tamatta kourallista, jotka kivääritulen uhatessakin rakastivat Jeesusta niin paljon, 
etteivät kieltäneet Häntä. 

Sotilas seisahtui hetkiseksi ja katseli jäljelle jääneitten kasvoja. Hän laski hi-
taasti aseensa ja sanoi hyvin hiljaa: ”Minäkin olen uskovainen, ja halusin tietää, 
ketkä ovat tosi kristittyjä, että voisimme yhdessä iloita.” 

Nainen hymyili nähdessään kyyneleeni. ”Ilta oli täynnä ennen kokematonta iloa”, hän to-
tesi. Yritin kuvitella, millainen jäljelle jääneiden ilta oli mahtanut olla. 

Aika oli mennyt joutuisasti. Olimme keskustelleet kaksi tuntia, ja pojat olivat jo hyvin 
levottomia. Päätin tulla heidän kanssaan kokoukseen. Hän halasi meitä kaikkia, ja sitten 
lähdimme. 

Seuraavaksi pysähdyimme Pietarin kirkolla, ja siellä tapasimme erään munkin. Hän 
näytti meille kirkkoa, ja oli ylenpalttisen ystävällinen. Spagettia syötyämme nousimme ko-
tiin menevään linja-autoon. 

Kun pojat oli peitelty ja iltarukoukset luettu, oli minulla vihdoin aikaa ajatella päivän 
tapahtumia. Yllättäen Herra antoi minun ymmärtää, että kysyessään minulta rakastinko 
Häntä yli kaiken, enemmän kuin omaa elämäänikin Hän oli vain ilmaissut minulle todellisen 
kristillisyyden ytimen, ei sen kummempaa. 

Eropäivämme lähestyessä sain Herralta voimaa, joka saapui täysin odottamattomalla 
tavalla. 

1

Eräänä päivänä sain sadan dollarin shekin eräältä seurakunnalta Massachusetista. Olin 
halunnut näyttää pojille Israelia niin paljon kuin mahdollista, ennen heidän paluutaan 
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Yhdysvaltoihin, ja nyt päätin käyttää rahat matkustaaksemme neljäksi päiväksi Eilatin lo-
makaupunkiin, joka sijaitsee Punaisen meren rannalla. Vaihdoin shekin rahaksi, pakkasin 
tavaramme ja lähdimme matkaan. En neuvotellut Herran kanssa, koska pelkäsin Hänen 
antavan kieltävän vastauksen. Minä halusin mennä Eilatiin. 

Se ei kuitenkaan ollut Hänen tahtonsa, ja niinpä kaikki meni päin seiniä. Vietimme Ei-
latissa kolme kurjaa päivää. Ensimmäisen yön vietimme paikassa, joka vilisi hyönteisiä. Toi-
seksi yöksi muutimme retkeilymajaan, josta oli kylläkin näkymä Punaiselle merelle, mutta 
ilta oli niin kylmä, että jouduimme värjöttelemään peiton alla pysyäksemme lämpiminä. 
Kaiken lisäksi Joeyn kamera varastettiin. (Se oli ollut hänen aarteensa, jonka hän juuri oli 
saanut isältään ja Judelta yhdeksänvuotissyntymäpäivänään.) Oli liian kylmä uidaksemme. 
Rahamme loppuivat, emmekä voineet jäädä minnekään kolmanneksi päiväksi, vaan mei-
dän oli lähdettävä sieltä takaisin Asdodiin. Tunsin koko ajan sielunvihollisen painostuk-
sen. Ja pojat olivat yhtä onnettomia kuin minäkin. Hermostutimme vähän väliä toinen 
toisiamme, eikä riidoilla näyttänyt olevan loppua. Koko matkan ainoa valonpilkahdus oli 
käynti vedenalaisessa akvaariossa. Vedenalainen elämä oli häkellyttävän kaunista, ja joiden-
kin kalojen väri oli mielikuvituksellinen. Sieltä lähtiessämme tunsimme entistä suurempaa 
kunnioitusta Jumalan luomakuntaa kohtaan. 

Sitten meille selvisi, että olimme juuri myöhästyneet, vain kerran tunnissa Eilatiin 
lähtevästä bussista, joten istuimme odottamaan. Bussipysäkin lähellä yritti eräs arabi ka-
meleineen houkutella turisteja maksulliselle ratsastukselle, meitäkin. Kerroin hänelle, että 
olemme uusia siirtolaisia, emme turisteja, eikä meillä ollut varaa ratsastaa! Pojat kerjäsivät, 
kunnes hän heltyi. ”Olen itsekin paluumatkalla”, hän sanoi, viitaten Eilatin suuntaan. ”Pää-
sette mukaan 20 shekelillä 200 sijasta.” 

”Olen aivan liian arka ratsastaakseni kamelilla!” protestoin. Mutta Michaelin ja Joeyn 
katse riitti, minulla ei ollut valinnan varaa. Happamena nousin kamelin selkään. Michael 
ja minä kiipesimme yhdenistuttavaan satulaan, ja Joeyn täytyi roikkua selkäpuolella. Ka-
melien tapa nousta seisomaan on kauhistuttava. Ensin ne suoristavat takajalkansa ja sitten 
etujalkansa, joten horjahdimme ensin eteen – ja sitten taaksepäin. 

Hymyilen vieläkin ajatellessani meitä kolmea istumassa korkealla kamelin selässä kes-
kellä mahtavan Siinain erämaata, arabin johdattaessa meitä kafiyeh-päähine tuulessa hul-
muten. Ratsastimme kaksi mailia, ja sitten arabi havaitsi bussin, joka lähestyi kaukaisuu-
desta. Ryntäsimme bussipysäkille. Voinet arvata, kuinka iloiset ilmeet kaikilla katselijoilla 
oli. Israel on täynnä elämää. Pelkästään kadulla käveleminen on jo seikkailu sinänsä. Tästä 
piirteestä pidän yleensä eniten. Mutta on lähes mahdotonta nousta hienostuneesti ja asial-
lisesti kamelin selästä, joten tuona hetkenä en todellakaan ilahtunut toisten huvittumisesta. 
Mutta pojille kamelilla ratsastaminen oli korvannut muuten epäonnistuneen matkan. 

Minulle koko tämä kolmen päivän fiasko oli ollut hyvin nöyryyttävä. Opetus jonka 
sain, oli tuntuva. Herra antoi minun ymmärtää hyvin konkreettisella tavalla, ettei elämä Hä-

nen tahtonsa ulkopuolella ollut elämisen arvoista. Jos olisin tottelematon Hänen tahdollensa 
ja pitäisin lapseni, en voisi samalla toivoa Hänen mielisuosiotaan ja armoaan elämääni. Täs-
tä kokemuksesta sain tarvitsemani voiman pitääkseni katseeni minulle oikeaksi katsotulla 
tiellä. 

Eräänä päivänä vaivuin kuitenkin syvään itsesääliin. Huokasin Herralleni: ”Mutta sinä 
pyydät minua luopumaan lapsistani!” Jälleen kerran Herra antoi voimansa, mutta sellaisella 
ehdottomuudella, että ymmärsin lopettaa valittamisen. Tuona iltapäivänä, syödessämme 
jäätelötuutteja (sen päivän yllätystä), ohitimme pienen pojan, joka oli kävelyllä äitinsä kans-
sa. Lapsen kasvot olivat niin epämuodostuneet, että jouduin kääntämään katseeni pois. 

Samana iltana näytettiin siirtolaiskeskuksessa aikuisille kaksi filmiä. Toinen kertoi Is-
raelin valtion perustamisesta, ja toinen oli dokumentti polttouhreista. Näin, kuinka lapsia 
temmattiin äitiensä käsivarsilta kohti mieletöntä tuhoa. 

Näiden kahden kokemuksen kautta opin, ettei minulla ollut syytä itsesääliin. Minulla 
oli kaksi tervettä ja hauskannäköistä lasta, jotka olivat lähdössä lämpimään ja heitä rakas-
tavaan perheeseen Yhdysvaltoihin. Toinen suuri ilonaihe oli se, että he kuuluivat myös Ku-
ningasten Kuninkaalle...

  
1

Eräs asia vaivasi minua kovasti. Olin ollut uskossa jo kuukausia, kokenut Pyhän Hengen 
kasteen ja olin saanut hyvin syvällisesti kokea Jeesuksen rakkauden -- mutta tupakoin yhä. 
Uskovat ihmiset olivat usein arvostelleet minua siitä. Olin tehnyt kaikkeni kyetäkseni lopet-
tamaan - turhaan. Lopettaminen näytti mahdottomalta! 

Eräänä päivänä poikkesi Klaus kylään. Hän aikoi viedä pojat retkelle hiekkadyyneille. 
Heillä oli aina tosi hauskaa kolmisin. Heidän lähtiessään Klaus huomautti: ”Tiedätkö, si-
nun täytyy kyllä lopettaa tuo tupakointi.” Herra painotti tätä seikkaa nyt niin voimakkaasti, 
että minun piti oikein istua hengittämään. ”Mutta Herra”, minä mumisin, ”sinä tiedät 
kuinka monta kertaa olen yrittänyt!” Silloin Hän esitti minulle vastakysymyksen: ”Miksi 
haluat lopettaa tupakoimisen?” Se oli yksi niitä kysymyksiä, joihin vain Hän saattoi vastata, 
niin kuin Hän sitten vastasikin. 

”Sinä et halua lopettaa tupakointia siksi, että se on epäterveellistä ja sielunvihollisen 
side, vaan sen takia, että toiset kristityt osoittavat sinua sormellaan tuomiten, ja sinä haluat 
olla virheetön heidän edessään. Se on ylpeyttä, ja se voi kasvattaa sellaisen syöpäkasvaimen, 
jolla on paljon vakavammat seuraukset kuin tupakanpoltolla. ”Jos sinä otat käsittelyyn yl-
peytesi, niin minä otan pois sinun halusi tupakoida.” 

Sain taas tärkeän opetuksen. Hän sai minut ymmärtämään, että jokainen meistä on 
syntinen. Pyhän Hengen tehtävä on puhdistaa meidät ja tehdä meidät virheettömiksi, mut-
ta koskaan elämässämme emme saavuta täydellisyyttä. Kuten Paavali toteaa paljastaessaan 
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synnillisen luontomme: 
 

 ”Sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee,
vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen.”
Room. 7:19

Uskovaisina, oma ylpeytemme saa meidät toivomaan, että Herra hoitaisi ensin näkyvät 
synnit, kuten tupakoinnin, kun taas Jeesus on kiinnostuneempi kätketyistä synneistämme, 
jotka voivat olla paljon vakavampia. Koska tupakanpoltto oli näkyvä synti, sain osakseni ta-
paamieni kristittyjen tuomion. Jotkut jopa väittivät, ettei millään voi olla edes kristittykään, 
jos edelleen tupakoi. Sain tuntea, miltä tuntui olla tuomittu.

Opin ymmärtämään, ettei kukaan meistä ole täydellinen. Vain yksi täydellinen ihmi-
nen on elänyt täällä, Jeesus. Vaikka eläisimme yhtä pitkään kuin Metusalem, on Pyhän 
Hengen jatkettava pyhitystyötään meissä. Emme koskaan saavuta täydellisyyttä vaelluk-
sessamme maan päällä. Sen tähden teemme kristittyinä todella väärin tuomitessamme toi-
siamme. Tuomitessamme toistemme näkyviä syntejä, oma elämämme edustaa silloin paljon 
vakavampaa syntiä. Paavali kirjoittaa Korinton seurakunnalle tästä seuraavasti: 

”… sillä ei minulla ole mitään tunnollani, mutta en minä silti ole vanhurskautet-
tu, vaan minun tuomitsijani on Herra.
Älkää sen tähden lausuko mitään tuomiota, ennen kuin aika on, ennen kuin Her-
ra tulee, joka myös on saattava valoon pimeyden kätköt 
ja tuova ilmi sydänten aivoitukset; ja silloin kukin saa kiitoksensa Jumalalta. Tä-
män olen, veljet, sovittanut itseeni ja Apollokseen, 
teidän tähtenne, että meistä oppisitte tämän: ’Ei yli sen, mikä kirjoitettu on, ett-
ette pöyhkeillen asettuisi mikä minkin puolelle toista vastaan. 
Sillä kuka antaa sinulle etusijan? Ja mitä sinulla on, jota et ole lahjaksi saanut? 
Mutta jos olet sen saanut, niin miksi kerskaat, ikään kuin se ei olisi saatua?”      
1. Kor. 4:4 - 7   

 
Nyt tajusin, että Hän on lähettänyt meidät tänne, ei tuomitsemaan, vaan rakastamaan toi-
nen toistamme. (Joka kerta, kun osoitamme jotakin sormella, huomaamme, että ainakin 
kolme sormea osoittaa meitä itseämme.) 

Olin saanut kokea niin paljon tuomitsemista. Tiesin, miltä se tuntuu. Tiesin myös 
kuuluvani Herralle, siitä huolimatta mitä ihmiset sanoivat, vaikka en vielä ollutkaan va-
pautunut tupakasta. Tämän jälkeen aina, kun huomasin jonkin näkyvän synnin toisessa 
henkilössä tiesin, että Herra hoitaisi sen ajallaan, jos kyseinen henkilö vain kulkisi Hänen 

seurassaan. Emme koskaan voi tietää, mitä Jumala on tekemässä jonkun toisen henkilön 
elämässä. Ehkä vain ja ainoastaan Hän näkee puhdistusta vaativan elämänalueen. Meidän, 
itse kunkin, täytyy saada ensin tuntea sekä Herran rakkautta, että lähimmäistemme rak-
kautta, ennen kuin voimme katsella syntejämme, tuntematta tulevamme heti tuomituiksi. 
Tämä on auttanut minua myös silloin, kun olen tuonut rukouksessa Herran eteen toisten 
näkyviä syntejä. En ole enää tuijottanut niitä kriittisesti ja tuomitsevasti, ikään kuin olisin 
itse syytön. 

Heti jo seuraavana aamuna Herra puhui jälleen: ”Tästä aamusta alkaen et enää polta.” 
Ja siitä hetkestä lähtien minulla on ollut sellainen olo, kuin en ikinä olisi polttanutkaan. 
Enkä voinut uskoa, että viisitoista vuotta, parikymmentä kertaa päivässä, olin vetänyt tuota 
kamalaa savua keuhkoihini. Lopettaminen ei ollut vaikeaa, koska halu tupakoida oli men-
nyt. Olin vapautunut siitä täydellisesti. 

Kaikki sujui hyvin kolmanteen päivään asti. Sinä päivänä opin, mitä vapaa tahto mer-
kitsee! Vaikka minulla ei ollut enää fyysistä pakkoa tupakoida, niin sielunvihollinen us-
kotteli minulle, että minun olisi syytä koettaa, olenko todella vapaa. Ikävä kyllä uskoin 
mitä se sanoi, ja kokeilin vielä yhden. Sain palkkioni. Sielunvihollinen ei jättänyt minua 
hetkeksikään rauhaan kolmena seuraavana päivänä. Herran läsnäolo kaikkosi, ja tunsin vain 
vihollisen vahingoniloisen vihan. En tiennyt loppuisiko se koskaan, ja kerroin Herralle alin 
omaan, kuinka pahoillani olin. 

Neljäntenä päivänä tunsin vihdoin Jeesuksen läsnäolon. Näiden päivien aikana hän oli 
kirjoittanut minun sydämeeni seuraavat sanat: ”MINUN TYÖLLÄNI EI SOVI LEIKI-
TELLÄ!” 

Aina tähän päivään saakka olen kyennyt olemaan polttamatta ainuttakaan savuketta, 
mutta sen sijaan ylpeyttäni vastaan joudun taistelemaan päivittäin. 
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10. LUKU 
                                          
KIITTÄKÄÄ JOKA TILASSA 
 

Juutalaiset ovat saaneet kokea paljon uskonnollista vainoa, ja useimmissa tapauksissa 
tämä on tehnyt heidät suvaitseviksi toisten uskonnolliselle vakaumukselle (kunhan hei-
dän oma vakaumuksensa ei vain ole ollut uhattuna). Israelin ultraortodoksijuutalaisilla 

on kuitenkin yksi sokea piste. Se on Jeesukseen uskovat juutalaiset. He yrittävät aiheuttaa 
näille erilaisia vaikeuksia kaikilla mahdollisilla tavoilla, vaikka ei olekaan tapahtunut mitään 
varsinaista ’vainoa’. He muodostavat hyvin pienen, mutta äänekkään osan Israelin yhteis-
kuntaa. Useimmat juutalaiset pitävät Jeesukseen uskovia juutalaisia oikeutetusti pettureina. 
Historia on täynnä esimerkkejä siitä, kuinka kristittyinä itseään pitävät ovat vainonneet 
juutalaisia. Monet, monet juutalaiset ovat menettäneet henkensä ’kristittyjen’ käsissä. Kuin-
ka ihmeessä he voisivat ymmärtää, etteivät nämä kostoa ja vihaa pursuavat ihmiset olleet 
kristittyjä lainkaan? Ainoastaan heidän Messiaansa rakkaus voi parantaa kaikki ne arvet ja 
haavat, jotka on lyöty Hänen nimessään. 

Saapuessamme Israeliin pidimme salaisuutena oman uskomme Jeesukseen. Olin pe-
loissani, enkä vielä ollut antanut elämääni täysin Jeesuksen käsiin. Pidimme Raamattumme 
kätkettynä ja rukoilimme hyvin hiljaa yhdessä iltaisin. En kertonut kenellekään hiljattain 
löytämästäni uskosta. 

Siirtolaiskeskuksessa asui muuan nuori mies, joka oli niin yksinäinen ja onneton, että 
häntä kohtaan tuntemani myötätunto voitti pelkoni. Tiesin, että ainoastaan Jeesus kykenisi 
täyttämään hänen elämässään olevan tyhjiön. Hänen nimensä oli Stan. Hän oli rikkaasta 
amerikkalaisperheestä, mutta hänen elämänsä oli ollut hyvin yksinäistä. Hänet oli usein 
jätetty taloudenhoitajien huostaan, vanhempien matkustellessa. Kerran, hänen tullessaan 
kylään, keskustelu kääntyi uskonasioihin. Hiljaisen rukouksen jälkeen näytin hänelle kir-
joituksista Jeesusta käsitteleviä kohtia, erityisesti Jesajan luvun 53. Kerroin hänelle monia 
Messiasta koskevia profetioita Tanahista (Vanhasta testamentista) ja sen, kuinka olin oppi-
nut, että kaikki ennustukset olivat täyttyneet Jeesuksen elämässä. Selvitin hänelle myös, että 
Jeesus oli juutalainen Messias. Usko Häneen Messiaana täydellistää juutalaisen perintöm-
me: lain ja profeetat.
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Hän esitti monia kysymyksiä. Kerroin hänelle kuinka Jeesuksen rakkaus oli koskettanut 
elämääni ja antanut minulle syvän rakkauden Israelin valtiota kohtaan. Keskustelimme asi-
asta kerran tai kahdesti. Viikot kuluivat, eikä aihetta enää käsitelty. 

Joulukuun alkupäivinä Stan tuli vierailulle. Hyvä ystävämme Klaus oli myös kylässä, ja 
hän puhui iloisesti Jeesuksen rakkauden tuomista ihmeistä. Tällä kertaa Stan tuli hyvin är-
tyisäksi. Hän oli aivan poissa tolaltaan. Päivä päivältä Stanin asenne tuli yhä vihaisemmaksi, 
ja tunsin joutuvani vaikeuksiin. 

Eräänä aamuna, juuri ennen luentojen alkua, tuli eräs amerikkalainen oppilas keskus-
telemaan kanssani. ”Luulenpa, että minun pitää varoittaa sinua”, hän sanoi. ”Stan on levit-
tänyt huhua, että sinä uskot Jeesukseen, ja että olet tullut Israeliin epärehellisellä tekosyyllä 
– muka juutalaisena. Hän luetteli nimet, joiden kanssa Stan oli puhunut viime päivinä. 
Olin loukkaantunut, koska kukaan ystävistäni ei ollut kertonut minulle. Kiitin häntä ja 
valmistauduin kohtaamaan tulevat vaikeudet. 

Menin luokkahuoneeseen ja istuin Stanin viereen, kuten aina ennenkin. Kasvoistani 
näkyi, että tiesin. Stan katsoi minuun ja sanoi: ”Olen pahoillani, mutta tein sen minkä koin 
oikeaksi.” 

”Kaikki hyvin. Kunnioitan periaatettasi!”, vastasin. 
Tämä oli totta. Minä pystyin siihen. Ymmärsin täysin hänen tunteensa. Hänen oli 

mahdotonta ymmärtää, kuinka täydellisen juutalaiseksi tekee Jeesukseen uskominen. Vain 
Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalan kosketus saattoi herättää meissä tuon tietoisuuden. 
Stanin silmissä olin vain juutalaisten ihanteiden petturi, ja kunnioitin hänen yritystään 
tehdä asialle jotakin. 

Minun oli vaikea keskittyä tunnilla. Pohdin vain, mitä olisi edessäpäin. Katselin Sta-
niin, ja sillä hetkellä Jeesus täytti sydämeni ylitsevuotavalla rakkaudella ja myötätunnolla. 

Yllättäen Jeesus antoi minun ymmärtää syvemmin Hänen rakkaudentäyteistä tuskaansa 
meitä kohtaan. Sain nähdä Hänen kärsimyksensä suuruuden, kun Hänet petettiin, ja kun 
Häntä pilkattiin, ja lähetettiin kuolemaan. Hänen kärsimyksensä ei ollut ainoastaan fyysis-
tä, niin sietämätöntä kuin se olikin. Nyt ymmärsin, että Hän kärsi myös sen tähden, että 
Hän rakasti jokaista vainoojaansa. Hänen rakkautensa kohdistui heistä jokaiseen, ja se teki 
tilanteesta lähes sietämättömän. Noina sydäntä raastavina hetkinä osa Hänen tuskaansa oli, 
että Hän tajusi, etteivät Hänen kiduttajansa tunteneet Häntä. Oli vaikea pidättää kyyne-
leitä, kun nyt uudella tavalla käsitin Jeesuksen rakkauden syvyyden meitä kohtaan. Tämä 
auttoi Häntä kestämään kaiken. 

On vaikeaa selittää, miten Jeesus voi koskettaa elämäämme muistuttamalla itsestään, 
ja siten muuttaa kaiken. Lähdin luokasta tuntematta itsesääliä. Sen sijaan aloin kokea ole-
vani etuoikeutettu saadessani kärsiä Hänen tähtensä näinkin merkityksettömässä asiassa. 
Tietoisuus Hänen rakkaudestaan kaikkia meitä, myös Stania kohtaan, syveni. Kuinka asiat 
voivatkaan muuttua hetkessä. 

Lähtiessäni luokasta vahtimestari kutsui minua. ”Keskuksen johtaja haluaa tavata sinut 
toimistossaan heti”, hän tiedotti. Menin sinne aivan levollisena. 

”Ole hyvä ja istuudu”, sanoi Saul. Hän meni suoraan asiaan: 
”Olen kuullut, että sinä uskot Jeesukseen. Onko se totta?” 
Maallisesta näkökulmasta katsellen olin valintatilanteessa. Voisin kieltää uskoni, ja elä-

mäni jatkuisi kuten aikaisemmin. Tai jos myöntäisin, minun ehkä käskettäisiin jättää siir-
tolaiskeskus. Kuitenkaan, uskonnäkökulmasta katsottaessa, minulla ei ollut valinnanvaraa. 
Rakastin Jeesusta. Kuinka voisin saattaa Hänet murheelliseksi kieltämällä Hänet? 

”Kyllä, se on totta. Mutta Jeesukseen uskominen ei tee minua miksikään muuksi, vaan 
vielä enemmän juutalaiseksi, koska Hän on Tanahin messiaanisten profetioiden täyttymys”, 
selitin. 

Saul näytti hämmästyneeltä. Käsitin, ettei hän ollut olettanut minun vastaavan kysy-
mykseen myönteisesti. Hän mutisi sanojaan haparoiden ja kertoi, että minun ja poikien oli 
ehdottomasti lähdettävä siirtolaiskeskuksesta. 

”Meillä ei ole mitään sinua vastaan”, hän lisäsi, ”mutta meillä on ollut vastaava tapaus 
aikaisemminkin, ja siitä syntyi paljon ongelmia.” 

Kysyin häneltä, pitikö meidän muuttaa jo samana päivänä. 
”Ei tänään, mutta niin pian kuin mahdollista”. Tähän päättyi keskustelu. 
Menin yläkerran pieneen asuntoomme, ja heti, suljettuani oven, alkoivat kyyneleet vir-

rata. Ajatus pojistani sai minut itkemään. Heitä odotti jälleen uusi tulikoe. Näiden kahden 
pienen olisi vaikea menettää yllättäen kodin antama turva, varsinkin kun Joeyllä oli jo muu-
tenkin ollut vaikeuksia koulussa. Jouluunkin oli enää lyhyt aika. Mihin menisimme? Mitä 
tekisimme? Minulla oli vähän rahaa jäljellä kuukausittaisesta elatusshekistämme, mutta ei 
riittävästi, että olisimme sillä saaneet uuden asunnon. 

Lasten palattua koulusta olin jo rauhoittunut. Kerroin heille, niin lempeästi kuin osasin, 
mitä oli tapahtunut, ja yritin kuulostaa hyvin rohkealta ja vakuuttavalta. Söimme lounaan 
synkkinä ja lähdimme Pohjoismaiselle kirkolle. Olin varma, että he auttaisivat meitä, ja 
että saisimme asua siellä, kunnes lentoliput saapuisivat, ja voisimme palata Yhdysvaltoihin. 

Pakokauhuni alkoi kasvaa, koska kukaan ei ollut kirkolla paikalla. Päätin lähettää hätä-
sähkeen Joelle, kertoakseni hänelle viimeaikojen tapahtumista. Kirjoitin siihen näin: 

”Meidän on käsketty poistua siirtolaiskeskuksesta uskonnollisista syistä. Lähetä 
posti Pohjoismaiselle kirkolle. (annoin osoitteeni).”    

 
Palasimme kirkolle päivällisen jälkeen. Jenny oli nyt tullut kotiin. Kerroin hänelle vuolaasti 
kaiken tapahtuneen. Hän on hyvin ystävällinen ja lempeä henkilö, ja tiesin hänen tuskansa 
olevan yhtä suuren kuin omanikin. 



134 135

”Varmasti sinä saat jäädä tänne”, hän sanoi, ja meni puhelimeen soittaakseen kirkosta 
vastaavalle pastorille saadakseen luvan. Ennakkoaavistukseni voimistui, ja aloin rukoilla. 
Hetken kuluttua Jenny palasi, näyttäen hyvin epäuskoiselta. 

”Hän sanoi, ettei hän voinut sallia uskovan juutalaisen asua täällä, silla hän pelkää ääri-
ortodoksijuutalaisten kostoa.” Jenny oli hyvin onneton, ja minun piti lohduttaa häntä.

”Kaikki on hyvin”, sanoin. ”Herra auttoi ja valmisti minut kohtaamaan sen, mikä oli 
tulossa. Älä pelkää, jotakin kyllä järjestyy.” 

Rauhoituimme molemmat ja istuimme juttelemaan. Olimme hämmentyneitä siitä, 
että joku saattoi sulkea oven, Herran nimessä, äidiltä ja kahdelta pieneltä lapselta, vaikkei 
näillä ollut paikkaa mihin mennä. Hänen haluttomuutensa auttaa kertoi hengellisistä vaike-
uksista. Rukoilimme hänen ja tämän vaikean tilanteen puolesta. Sen jälkeen tilasin puhelun 
Yhdysvaltoihin. 

Ennen lähtöäni Yhdysvalloista, olivat monet kristityt tarjoutuneet auttamaan minua 
kaikin mahdollisin tavoin. Olin varma, että minun tarvitsisi nyt ainoastaan pyytää apua. 
Soitin siis vastapuhelun ystävälleni Jeanille ja kerroin hänelle lyhyesti kaiken tapahtuneen 
kysyen samalla, olisiko hän halukas ottamaan yhteyttä eri seurakuntiin ja ystäviin ja pyytä-
mään apua. Pieni, yhden tai kahden dollarin summa oli enemmän kuin mitä me omistim-
me. En koskaan epäillyt heidän avuntarjouksiaan, joten olin varma, että hyvin pian tulisi 
tarpeeksi rahaa vaikean tilanteen korjaamiseksi. 

Kiitin Jennyä hänen avustaan ja tuestaan ja lupasin pitää hänet ajan tasalla. Samalla hän 
lupasi etsiä meille oleskelupaikkaa. Siinä kaikki. 

Juttelin poikien kanssa pitkään, ja seuraavana päivänä he menivät normaalisti kouluun. 
Olin vakuuttanut heille, että kaikki järjestyisi pian. Seuraavina päivinä Richard otti yhteyt-
tä moniin kristittyihin Israelissa ja pyysi apua, mutta ei ollut ketään, joka olisi halunnut 
olla tekemisissä henkilöiden kanssa, joiden viranomaiset tiesivät olevan uskovia. (Koska oli 
joulunalusaika, saatoin lukea jouluevankeliumia, nyt aivan erityisellä tavalla ymmärtäen 
Marian ja Joosefin tunteet, kun he saivat tietää, ettei majatalossa ollut heille sijaa.) 

Kului useita päiviä, eikä meillä vieläkään ollut mihin mennä. Jenny yritti jatkuvasti 
löytää meille paikkaa, ja Richard soitti monta puhelua puolestamme. Sillä välin oli tilan-
ne kiristynyt siirtolaiskeskuksessa. Kukaan aikaisemmista ystävistäni ei puhunut meidän 
kanssamme, ja henkilökunta pysytteli yhtä lailla etäisenä. Silloin huomasin jotakin, joka sai 
minut unohtamaan kaiken muun. Siitä päivästä lähtien, kun Jeesus oli luokassa valaissut 
minulle kärsimystään, olin täydellisesti unohtanut Hänet. Olin jälleen kääntynyt yksinomaan 
ihmisten puoleen saadakseni apua.

Miksi Hän yhä edelleen rakastaa minua – miksi Hän yleensä rakastaa ketään meistä – sitä 
en voi millään ymmärtää. Mutta kuten aina, Hänen anteeksiantonsa oli välitön ja täydelli-
nen. Nyt, ensimmäistä kertaa tämän tapahtumaketjun aikana, jätin kaiken Hänen käsiinsä. 

(Jos vain olisin heti alussa kääntynyt Hänen puoleensa, olisin epäilemättä säästynyt muu-
tamalta pettymykseltä!) 

Menin sinä iltana vuoteeseen täysin varmana, että kaikki järjestyisi. Sen tähden olin 
suuresti yllättynyt, kun havahduin keskellä yötä toteamaan, että Michaelilla oli korkea kuu-
me. Hän oli ilmiselvästi hyvin sairas. 

Michaelin kuume oli erityisen korkea, ja hänellä oli niin kurja olo, että hän vaati koko 
ajan läheisyyteni antamaa turvallisuutta. Pidin häntä sylissäni koko loppumattomalta tun-
tuvan yön ja rukoilin. Seuraavana aamuna Joey oli yhtä huolestunut Michaelin terveydestä 
kuin minäkin, joten hän jäi koulusta kotiin, tullakseen mukanamme lääkärin vastaanotol-
le. Kannoin Michaelin sinne, koska minulla ei ollut riittävästi rahaa taksiin. Tutkittuaan 
Michaelin lääkäri sanoi, että hänellä oli vaikea influenssa, ja että se todennäköisesti kestäisi 
useita päiviä. Hän määräsi meille lääkkeitä, ja sitten laahustimme takaisin siirtolaiskeskuk-
seen. Olin aivan uuvuksissa pitkästä kävelystä ja monista paineista ja tiesin, etten selviäisi 
ilman Herran apua. Kantaessani pientä, sairasta nyyttiä sylissäni, tapasin keskuksen sisä-
puolella Saulin. 

Ajattelematta mitään puuskahdin: ”Olkaa ymmärtäväisiä. Emme voi muuttaa nyt, kun 
Michael on hyvin sairas, eikä meillä ole paikkaa minne mennä.” Sitten purskahdin itkuun. 

Seuraavat tapahtumat eivät lakkaa ihmetyttämästä minua. Saul kutsui meidät toimis-
toonsa ja sanoi: ”Koska joka tapauksessa olette päättäneet pian jättää Israelin, niin voitte 
jäädä tänne kunnes ex- miehesi lähettää rahat poikien lentolippuihin. En todellakaan henno 
heittää teitä ulos kadulle!” Sillä hetkellä olin liian huolissani huomatakseni tapahtunutta 
ihmettä. Kiitin häntä, ja menin poikien kanssa asuntoomme. 

Michaelin sairaus jatkui, ja hän pyysi minut vierelleen vähän väliä. Jenny tuli melkein 
joka päivä, jotta saatoin mennä kauppaan ostamaan tuoreita elintarvikkeita, mutta lopun 
ajan palvelin Michaelia, ja yritin selviytyä myös Joeyn kanssa parhaan kykyni mukaan. 

Michaelin toipuessa nukuin ensimmäisen kerran kunnolla moneen päivään, ja vasta 
silloin todella ymmärsin, mitä oli tapahtunut. Heti seuraavana päivänä, annettuamme ti-
lanteen Herran käsiin, Hän oli löytänyt meille kodin. Michaelin sairauden vuoksi Saulin sy-
dän oli täydellisesti heltynyt. Toinen toisestaan välittäminen on niin tyypillistä israelilaiselle 
elämäntavalle. Monet kristityt kieltäytyivät auttamasta meitä hädässä, mutta useimmille 
juutalaisille sellainen ei olisi tullut mieleenkään, ehkä sen tähden, että he itse ovat joutuneet 
kärsimään niin paljon. Saul ei ollut poikkeus. Usein koettelemusten keskellä on vaikeaa 
nähdä Jumalan kättä, mutta kun kaikki on ohi, näemme Hänen kirkkautensa ja viisautensa 
selvästi. Se auttaa meitä muistamaan, ettei Hän jätä meitä koskaan.
 

1
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Muutaman päivän päästä Michael toipui, ja elämä palasi normaaliin uomaansa. Minulle oli 
jäänyt vähän rahaa hanukka- ja joululahjoista. Tiesin, että paluulippumme Yhdysvaltoihin 
saapuisivat pian, eivätkä lapset olleet nähneet juuri mitään Israelista. Rukoiltuani tunsin, 
että Herra tahtoi meidän viettävän kolme päivää Galileassa. Näin pojat saisivat nähdä sen 
osan Israelista, jota Jeesus rakasti niin paljon. (Eilatin kokemusten jälkeen, ollessamme siellä 
vastoin Hänen ohjettaan, halusin tällä kertaa olla varma Hänen tahdostaan.) Pohjoismaisen 
kirkon pastorilla oli huono omatunto, koska hän oli kieltäytynyt auttamasta meitä. Hän 
tarjosi käyttöömme heidän kotinsa Haifassa. Se varmisti päätöksemme. 

Jätimme Saulille selkeät ohjeet siitä, että palaisimme Asdodiin kolmen päivän kuluttua, 
jos lentolippumme sattuisivat saapumaan meidän poissa ollessamme. Nousimme junaan ja 
lähdimme Galileaan. Junamatka oli ihastuttava. Reitti seurasi Välimeren kaunista rannik-
koa Haifaan. Nautimme matkasta suuresti. 

Haifa on kaunis satamakaupunki. Vietimme koko päivän vain katsellen kaupunkia. 
Menimme maanalaisella ylös Karmelin vuorelle, jonka huipulta on upea näkymä Välime-
relle. Kaukaisuudessa näkyi Akkon muinainen kaupunki. 

Seuraavana päivänä nousimme bussiin, ja ensimmäinen pysähdyspaikkamme oli Ti-
berias, Genessaretin järven rannalla. En osaa sanoin kuvailla Genessaretin järven ja sitä 
ympäröivien kukkuloiden tuoretta kauneutta. Ja kaikkialla oli niin rauhallista, että heti ym-
märsimme, miksi Jeesus oli rakastanut tätä seutua niin paljon. Ihmettelin jälleen, miten on 
mahdollista, että Israel on niin monessa suhteessa muuttumaton. Sen on täytynyt näyttää 
hyvin samanlaiselta kaksituhatta vuotta sitten, jolloin Jeesus puhui kalliit sanansa, jotka yhä 
kaikuvat ihmisten sydämissä. 

Löysimme hiljaisen paikan veden äärellä. Siellä minä luin pojille Raamatusta kaiken, 
mitä Jeesus oli. puhunut Genessaretin rannalla. Kuinka etuoikeutetuksi tunsimmekaan it-
semme, saadessamme nyt olla täällä. 

Pysähdyimme lounastamaan, saadaksemme maistaa seudun erikoisuutta, Pietarin ka-
laa. Michael vilkaisi tilaamaamme kalaa ja sanoi kauhistuneena: 

”Mutta äiti, sillä on vielä silmät!” Arvaatte varmaan, että tilasin hänelle jotain vähem-
män realistista. 

Seuraava pysähdyspaikkamme oli Nasaret, joka on nykyisin arabikaupunki. Tutkimme 
kapeita, elämää täynnä olevia katuja. Kun katselimme mäenrinteitä, kuvittelimme Jeesuk-
sen leikkivän siellä lapsuudenystäviensä kanssa. Palasimme sieltä illalla Haifaan, ja tunsim-
me Jeesuksen läheisyyden aivan erityisellä tavalla. Hän oli jakanut meille osan elämäänsä. 

Seuraavana aamuna oli aika palata takaisin Asdodiin, mutta olimme todella nauttineet 
kolmen päivän matkastamme. 

Palattuamme siirtolaiskeskukseen meitä odotti postilaatikossa kaksi puhelinviestiä. Yksi 
oli Joelta ja toinen Amerikan konsulaatin toimistosta, Jerusalemista. Molemmissa oli pikai-

nen soittopyyntö. Täysin ymmällämme soitin Yhdysvaltoihin. 
Heti, kun Joe kuuli ääneni, hän kysyi: ”Oletko kunnossa?” Kuulin paniikin hänen ää-

nessään. 
”Mutta Joe, tietenkin olen. Miksi ihmeessä sitä kysyt?” Ehkä hän oli kuullut jotain 

vakavia uutisia Israelista, joita emme itse olleet kuulleet, koska olimme olleet ilman radiota 
kolme päivää. Olin täysin valmistautumaton hänen vastaukseensa. 

”Minulle sanottiin, että sinä olit karannut, enkä koskaan näkisi lapsiani, ellen heti lä-
hettäisi lippuja.” 

Olin sanaton. ”Mutta Joe, tuohan on järjetöntä. Olimme vain kolmen päivän lomamat-
kalla Galileassa. Jos minä olisin karannut, niin kuinka sitten olisin täällä vastaanottamassa 
soittopyyntöäsi? Johtaja täällä tiesi minne menimme. Kuinka sinulle voitiin kertoa, että olin 
karannut?” 

”En tiedä, mutta olen helpottunut kuullessani, että teillä on kaikki hyvin.” 
”Tietenkin meillä on kaikki hyvin. Pojat ovat tässä vieressäni. Annan heidän puhua 

kanssasi.” Joeyllä ja Michaelilla oli paljon kerrottavaa isälleen, kun he kuvailivat kaiken, 
mitä olimme nähneet ja tehneet. Heidän lopetettuaan sain vuorostani kysytyksi: ”Joe, miksi 
täällä on viesti, että minun täytyy soittaa Amerikan konsulaattiin?” 

Hänen vastauksensa oli yllättävä. Tieto meidän oletetusta karkaamisestamme oli peläs-
tyttänyt häntä niin paljon, että hän oli soittanut kahdelle Yhdysvaltain senaattorille. He taas 
puolestaan olivat ottaneet yhteyttä Amerikan konsulaattiin Jerusalemiin.

”Joe, en tiedä miksi sinulle on kerrottu tällaista, enkä voi ymmärtää, että ylipäätänsä 
saatoit uskoa sen. Me voimme hyvin. Pojat odottavat iloisina matkaansa Yhdysvaltoihin.” 
Hän kertoi minulle vievänsä itse huoltajamuutosanomuksen oikeuteen, ettei se olisi minul-
le ylimääräinen rasite palatessani maahan. ”Heti, kun se on hyväksytty, lähetän matkaliput 
Bostonin Jewish Agencyn kautta.” Kiitin häntä nyyhkyttäen. Uhkaava eronhetki näytti lä-
hestyvän. 

Seuraavaksi soitin Amerikan konsulaattiin vakuuttaen, että me olimme turvassa. 
”Emme todellakaan ole ’karanneet’, enkä voi ymmärtää, kuinka tällainen väärinkäsitys on 
saanut alkunsa!” Kiitin heitä huolenpidosta, ja unohdin koko tapauksen. Ei tullut mieleen-
ikään, että tämä voisi olla vasta alkua jatkuvalle kampanjalle, jonka joku henkilö Jewish 
Agencyssä oli pannut alulle, saadakseen minut ulos maasta. 

Eräänä iltana ollessani kotona, tuli eräs nuori mies tapaamaan minua. Hän esitteli itsen-
sä Manueliksi, Klausin ystäväksi. Hän oli juutalainen, joka oli syntynyt Intiassa. 

”Olen kuullut Klausilta niin paljon tästä Jeesuksesta ja Hänen rakkaudestaan”, hän 
totesi, ja meni suoraan asiaan, israelilaisille niin tyypillisellä tavalla. ”Haluaisin tietää, onko 
Hänen rakkautensa todellista.” 

En tiennyt, mitä tehdä, mutta Manuel pelasti minut. 
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”Voisitko auttaa minua rukoilemaan?”, hän kysyi. 
Pidin hänen käsiään, ja rukoilimme yhdessä. Hän pyysi Herraa antamaan anteeksi 

omat syntinsä, ja pyysi Jeesusta tulemaan hänen elämäänsä. Sitten minä pyysin Jeesusta 
koskettamaan häntä, puhdistamaan hänet ja täyttämään hänet Pyhällä Hengellä. Manuel 
oli hiljainen lopettaessamme rukouksen. Muutaman minuutin kuluttua en enää kyennyt 
hillitsemään itseäni. 

”Manuel, tunsitko Hänen rakkautensa, kun rukoilimme yhdessä?” Tämä taisi olla hie-
man epätavallinen kysymys. Ennen tuloamme Israeliin olin huomannut, että aina kun olin 
rukoillut suoraan jonkun puolesta, tämä oli poikkeuksetta tuntenut Jeesuksen rakkauden. 
Se näytti olevan erityislahja, jonka Herra oli minulle antanut. Mutta Israelissa Herra oli 
alkanut näyttää minulle oman arvottomuuteni ja minun oli vaikea uskoa, että Hän vielä 
käyttäisi minua rakkautensa välikappaleena.

”Tietysti”, oli Manuelin välitön ja varma vastaus. Kuinka pieneltä uskoni näyttikään 
verrattuna hänen uskoonsa. Vain muutaman minuutin ikäisessä uskossaan, hän jo antoi 
minulle opetuksen vakaasta luottamuksesta. 

”Voi Manuel, sinun täytyy kertoa tästä Klausille, hän on varmasti innoissaan!” 
Manuel lähti Pohjoismaiselle kirkolle, mutta lupasi tulla uudelleen käymään. Kaikki 

tämä oli kestänyt vain muutaman minuutin, mutta näin lyhyessä ajassa oli kahta elämää 
runsaasti siunattu. 

Klaus oli meille kaikille ihana esimerkki elävästä uskosta. Hän oli niin nuori, ja silti 
hän oli täydellisesti antanut elämänsä Jumalalle. Hän säteili Herran rakkautta ja iloa, enkä 
koskaan nähnyt hänen olleen haluton antamaan apuansa. Hän kertoi Jeesuksesta jokaiselle 
tapaamalleen ihmiselle. Jeesus oli niin suuri osa hänen elämästään, ettei Klaus voinut olla 
kertomatta Hänestä. 

Eräs niistä, joille Klaus oli kertonut Jeesuksesta, oli miellyttävä juutalainen mies, Jehu-
da. Tällä oli vahva usko Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaan, mutta hänen oli hyvin 
vaikea uskoa Jeesuksen jumalallisuuteen. Hänellä oli usein tapana ajaa Pohjoismaiselle kir-
kolle, jossa hän vietti tuntikausia keskustellen Klausin kanssa Jumalan ihmeistä heprean 
kielellä. 

Klaus oli palvellut vuoden kirkolla, ja hänen piti pian lähteä Norjaan, ennen paluutaan 
Saksaan. Hän oli menossa tapaamaan nuorta norjalaista naista, jonka kanssa hän oli kihlois-
sa. Kaksi viikkoa ennen suunniteltua lähtöään hän sai kirjeen morsiameltaan. Sen mukana 
tuli pettymys. Morsian purki kihlauksen, koska se ei hänen mielestään ollut Herran tahdon 
mukainen. Rukoiltuaan vahvisti Herra Klausillekin saman asian, mutta hänen oli hyvin 
vaikea hyväksyä sitä, ja niinpä hän säilytti lentolippunsa Norjaan, koska toivoi edelleen 
voivansa keskustella tytön kanssa. Edellisenä iltana, ennen suunniteltua matkaa, hänelle oli 
järjestetty jäähyväisjuhla Pohjoismaiselle kirkolle. Se oli surullinen tilaisuus meille kaikille. 

Joey ja Michael kaipasivat häntä kovasti, sillä Klaus oli viettänyt paljon aikaa heidän kans-
saan. Hän oli auttanut heitä tuntemaan olonsa kotoiseksi vieraalla maalla ja oli vienyt heitä 
retkille vapaa-aikanaan. Pieni onneton seurue halasi häntä lähtiäisiksi. 

Myöhään iltapäivällä tuli Jenny käymään siirtolaiskeskuksessa. 
”Minulla on uutisia”, hän sanoi hiljaa. ”Klaus joutui auto-onnettomuuteen matkallaan 

lentokentälle. Hän ei ole vakavasti loukkaantunut, mutta hän on joutunut sairaalaan.” 
Uutinen oli yllättävä, mutta jotenkin Jenny ja minä pysyimme rauhallisina. 
”Jenny, voitko kuvitella hänet sairaalassa ylistämässä Herraa?” Hymyilimme molem-

mat, koska tiesimme Klausin jatkuvasti hohtavan Herransa iloa. 
”Wolfgang vie meidät katsomaan häntä, jos sinä ja pojat haluatte tulla mukaan.” Teim-

me tarpeelliset järjestelyt, ja Jenny lähti takaisin työhönsä. 
Kun kerroin uutisen Joeylle ja Michaelille samalla vakuuttaen, ettei Klaus ollut vakavas-

ti loukkaantunut, he olivat ikionnellisia. Klaus ei ollut lähtenyt Israelista, vaan he saisivat 
nähdä hänet jälleen. 

Emme olleet Jennyn kanssa erehtyneet. Sairaalassa Klaus hymyili yhtä leveästi kuin aina 
ennenkin. 

Minkä opetuksen saimmekaan hänen kokemuksestaan. Onnettomuuden vuoksi Klaus 
joutui jäämään Israeliin vielä kahdeksi viikoksi. Tuona aikana hän ymmärsi, että Herra ar-
mossaan ja laupeudessaan oli antanut hänelle vielä toisen mahdollisuuden hyväksyä Hänen 
tahtonsa. Klaus kykeni vihdoin hyväksymään, ettei avioliitto ollut Jumalan suunnitelmassa. 
Se oli hänelle pettymys, mutta hän rakasti riittävästi Jeesusta hyväksyäkseen sen. 

Juuri ennen kuin Klaus lahti Saksaan, antoi Herra hänelle erikoisen lahjan. Eräänä ilta-
na tuli hänen ystävänsä Jehuda kirkolle. Hänen kasvonsa säteilivät. Jehuda oli saanut ilmes-
tyksen Jeesuksesta, ja nyt hän oli ymmärtänyt, että Jeesus oli todella juutalaisten Messias. 
Käsi sydämellään Jehuda sanoi: ”Voi! Yeshua Hamashiah! Yeshua Hamashiah!” (Jeesus on 
Messias!) Ja sitten hän halasi meitä kaikkia. Kuusikymmenvuotiaana hän oli löytänyt juu-
talaisuuden täyttymyksen, ja löytämisestä syntynyt ilo jäi pysyväksi. Klaus itki, kun Herra 
antoi hänen nähdä omin silmin, kuinka yksi hänen kylvämistään siemenistä kantoi hedel-
mää. Se oli kaunis hetki. 

Klaus lähti kotimatkalleen Saksaan kaksi viikkoa odotettua myöhemmin, mutta silloin 
hän oli paljon lähempänä todellista rakastettuaan, Jeesusta. 
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11. LUKU 

LUOTAN SINUUN

Joeyllä oli sopeutumisvaikeuksia, oma terveydentilani oli huono ja valmentautumiseni 
lapsista eroamiseen oli vaikeaa, ja kaiken tämän lisäksi meillä oli tuskin lainkaan ra-
haa. Tulomme olivat alun alkaenkin pienet, koska olin alentanut elatusapua. Jos lasten 

shekki saapui ajallaan, ei meillä ollut mitään vaikeuksia. Kuitenkin hyvin usein shekki lähti 
Yhdysvalloista myöhässä, ja postin kulku vei ainakin kymmenen päivää. 

En ollut edeltä myöskään tiennyt Israelin elinkustannuksista. En ylipäätään ymmärrä, 
kuinka tämä pieni kansakunta kykenee taistelemaan olemassaolostaan näin vaikeissa olo-
suhteissa. Se todistaa vain siitä, että Jumalan käsi on kansan yllä. Ruoka on kyllä edullista, 
mutta kaikki muu onkin sitten kallista. KAIKKI! Israelin keskiansio ei ole korkea. Isra-
elin vuosittainen inflaatio on ainakin 200%, joka hiljattain putosi alas tähtitieteellisestä 
1000%:sta. 

Muistan pienen toivelistani, jonka olin ripustanut tiskialtaan yläpuolelle. Lapulla oli 
kaksi asiaa: astiankuivausteline ja ihmekattila. Astiankuivausteline on Yhdysvalloissa aivan 
arkinen asia. Jokaisella on sellainen (ellei heillä satu olemaan tiskikonetta.) Eräänä päivä-
nä huomasin yllättäen, etten tarvitsekaan sellaista. Ihmekattila on nerokas keksintö. Se on 
keksitty uunin korvikkeeksi, sillä suurimmalla osalla israelilaisista on vain kaksi kaasuliekkiä 
ilman uunia. Kattilan hinta oli vain 40 sekeliä (noin 6 dollaria), mutta kesti monta viikkoa 
ennen kuin minulla oli varaa ostaa sellainen. Monena päivänä minulla oli vain 10 sekeliä 
ruokaa varten (noin 1,25 dollaria). Tuohon aikaan sillä saattoi Israelissa ostaa esimerkiksi 
leivän, maitoa, juustoa, yhden porkkanan, kurkkua, tomaattia ja kolme omenaa. Ihmekat-
tila teki ruoan valmistamisen taloudellisemmaksi. Vaikka ruoan hankkiminen oli vaikeaa, 
ei Herra koskaan jättänyt meitä nälkiintymään. Emme jääneet vaille ainuttakaan ateriaa, 
mutta sen sijaan Hän puuttui amerikkalaisiin tapoihini. 

Oltuamme Israelissa jonkun aikaa sain odottamatta vanhemmiltani rahaa syntymäpäi-
väksi. Tiesin kuinka pettyneitä Michael ja Joey olisivat, jollei heillä olisi rahaa ostaa minulle 
syntymäpäivälahjaa. Olinhan aina opettanut heille, yhtä hyvin antamisen, kuin saamisen-
kin ilon. Niinpä panin muut tarpeemme syrjään ja katselin, kuinka lahjarahani marssivat 
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kauppaan tien toiselle puolelle. Pitkän ajan kuluttua pojat palasivat, ja molemmilla oli pie-
ni paketti. Jo heidän innostuneiden kasvojensa näkeminen sai minut vakuuttuneeksi, että 
pitäisin heidän lahjoistaan, mitä tahansa he olivatkin valinneet. Syntymäpäivääni oli vielä 
päivä aikaa, mutta Michael ei kyennyt odottamaan niin pitkään 

”Voi, äiti”, he kerjäsivät, ”avaa paketit nyt ja kurkista vain vähän. Sitten voit paketoida 
ne uudelleen.” Avattuani paketit en voinut uskoa silmiäni. Joey oli valinnut minulle kauniin 
rannerenkaan ja Mike oli valinnut ohuen sormuksen ja ihastuttavan kaulanauhan. Samalla 
vaistoni sanoi, että korujen oli täytynyt maksaa paljon enemmän, kuin mitä olin antanut 
heille. Kiitin heitä molempia ja lupasin olla hämmästynyt vielä seuraavanakin päivänä ja 
lopuksi paketoin heidän aarteensa huolellisesti. 

Seuraavana aamuna, kun he molemmat olivat koulussa, kiirehdin kauppaan, missä po-
jat olivat tehneet ostoksensa. Sanoin omistajalle: ”Olen niiden kahden pienen pojan äiti, 
jotka tulivat eilen ostamaan minulle syntymäpäivälahjaa. Lahjat olivat todella kauniit, mut-
ta tiedän, että ne ovat olleet paljon arvokkaammat, kuin mitä annoin heille rahaa. Koska 
lapset ovat nyt koulussa, tulin maksamaan erotuksen. Arvaan, että ette halunneet tuottaa 
pettymystä heille kertomalla heidän ostostensa olevan liian kalliita!” Hänen vastauksensa oli 
tyypillisen israelilainen. 

”Ei, ei”, hän selitti. ”Ei tulisi mieleenkään ottaa teiltä lisää rahaa. En koskaan ole nähnyt 
lasten ostavan sellaisella innolla! Oli arvokasta saada katsella heidän iloaan!” Hän kieltäytyi 
ottamasta yhtään sekeliä, vaikka lahjat olivat kaksi kertaa kalliimpia, kuin mihin pojilla oli 
rahaa! Hänen ystävällisyytensä siunasi minua! 

Tammikuu oli taloudellisesti kaikkein kurjin kuukausi. Olimme lopulta täysin ilman 
rahaa ja ruokaa, sillä shekki ei koskaan tullut Yhdysvalloista. Jenny ja Wolfgang lähettivät 
meille elintarvikkeita, mutta eivät hekään voineet ruokkia meitä ikuisesti. Eräänä aamuna, 
ennen kuin pojat menivät kouluun, pyysin heitä rukoushetkeen: ”Pojat, meidän täytyy pyy-
tää Jeesukselta apua. Meillä ei ole rahaa, eikä ruokaa, ja Hän on luvannut pitää meistä huol-
ta.” He rukoilivat kauniita, yksinkertaisia rukouksia ja lähtivät kouluun täysin varmoina, 
että Jeesus huolehtisi. Heidän äidiltään puuttui kuitenkin heidän yksinkertainen uskonsa. 

Luonnollisesti odotin vastauksen tulevan postin mukana. Tasan kello kymmenen me-
nin vastaanottoon odottamaan postin tuloa. Seurasin kuinka posti, kirje kirjeeltä, jaettiin. 
Meidän lokeromme jäi tyhjäksi. Kysyin vielä sihteeriltä olivatko matkalippumme saapuneet 
Yhdysvalloista. Ajattelin, että Joe ehkä oli lähettänyt shekin matkalippujen myötä. Hänen 
vastauksensa oli kielteinen. ”Voi”, totesin, ”meillä ei ole rahaa ruokaan.” 

Menin takaisin huoneeseemme. ”Voi Herra, kuinka voit pettää Joeyn ja Michaelin? 
Ajattele miten se vaikuttaa heidän uskoonsa. Kuinka voin kertoa heille, että petit meidät, 
kun uskalsin jakaa ongelman heidän kanssaan.” 

Ilmeisesti tässä koeteltiin minun, eikä heidän uskoaan! Mutta vieläkään ei apua tullut. 

He tulivat kotiin pursuen kysymyksiä: ”Hei äiti, tuliko apu postin mukana? Kuinka Hän 
antoi meille ruokarahaa?” He olivat niin innokkaita kuulemaan. Voi miten pettyneitä he 
olivat kuullessaan totuuden. He olivat kuitenkin heti samaa mieltä keskenään. ”Hän auttaa 
meitä silti. Odotetaan vain ja katsotaan.” 

He söivät laihan lounaansa, vehnähiutaleita, ja menivät sitten ulos leikkimään. Yhtäk-
kiä kuulin minua huudettavan puhelimeen. Henkeä pidätellen vastasin puhelimeen. Saul 
halusi tavata minut toimistossaan. Lähdin siis matkaan. 

”Istuudu”, hän sanoi. Vain kuukautta aikaisemmin oli minun tässä samassa konttorissa 
käsketty lähteä keskuksesta uskonnollisen vakaumuksen vuoksi. Ihmettelin mitä hän tällä 
kertaa halusi. 

”Eileen”, hän aloitti. ”Miksi et kertonut minulle, ettei sinulla ole rahaa ruokaan?” 
Olin hiljaa. 
”Olet täällä minun vastuullani. Tiedätkö, että otan sen hyvin vakavasti. Olen tehnyt 

järjestelyjä, ja tulet saamaan meidän säännöllisen kuukausirahamme, joka annetaan siirto-
laisille, mutta jota sinä et ole tarvinnut elatusavustuksen vuoksi. Vie tämä määräys toimis-
toomme ’Area Aleph:iin’, Asdodiin, ja he antavat sinulle 1.400 shekeliä. Se oli pieni omai-
suus, yli sata dollaria! Ja kyseessä oli sama mies, joka oli hiljattain pyytänyt meitä jättämään 
siirtolaiskeskuksen. Kuinka hellästi Herra oli kunnioittanut kahden pienen pojan suurta 
uskoa. Kyyneleet täyttivät silmäni, ja saatoin tuskin sanoa kiitos. Juoksin yläkertaan kiit-
tämään Herraa. Polvistuessani rukoilemaan tiesin, että Hän halusi näyttää minulle jonkin 
kohdan Raamatusta. Se oli Sananlaskut 30: 8-9. 

”Vilppi ja valhepuhe pidä minusta kaukana. Älä köyhyyttä, älä rikkautta minulle 
anna; anna minulle ravinnoksi määräosani leipää, etten kylläisenä tulisi kieltäjäksi 
ja sanoisi: ’Kuka on Herra?’ ja etten köyhtyneenä varastaisi ja rikkoisi Jumalani 
nimeä vastaan.’’      

Lopultakin ymmärsin, että kaikkina näinä viikkoina Herra oli antanut meille ’määräosam-
me’ leipää. Rikkauden ja kurjuuden tasapaino oli ollut upea, kaikki oli tullut Häneltä. 
Tämä oli ollut vaikeaa, mutta tarpeellista kitkemisen aikaa. Hän oli alkanut puhdistaa mi-
nua amerikkalaisesta tavastani tuhlata. Olin oppinut arvostamaan jokaista suupalaa, minkä 
Hän antoi. En koskaan jättänyt ruokaa lautaselleni, jonka Hän oli täyttänyt. En enää luot-
tanut tavanomaisiin tapoihin saada rahaa, kuten esimerkiksi postiin. Hän opetti katsomaan 
suoraan Häneen. Opin myös, että monet asiat, joita olin aikaisemmin pitänyt välttämättö-
minä, eivät enää olleet tärkeitä. Elämäni oli muuttunut hyvin yksinkertaiseksi. Usein sitä 
oli vaikea kestää, etenkin kun omisti kaksi pientä poikaa, jotka tosin pian eivät enää olisi 
minun. Olin niin halunnut antaa heille kaiken mahdollisen. Mutta ymmärsin, että tämä 
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kurinalainen aika oli ollut minulle tosi tarpeellinen. 
Tuona sapatti-iltana pojat ja minä pidimme ’kiitosjuhlan’. Minulla on juhla vieläkin 

nauhoitettuna kasetilla. Emme kiittäneet ainoastaan Herran huolenpidosta, vaan kaikista 
onnellisista vuosista, jotka Hän oli meille perheenä antanut.

Lainaan rukouksiamme, voidakseni jakaa sen syvän kiitollisuuden, jota koimme Jeesus-
ta kohtaan. 

Joey aloitti lukemalla ääneen heprealaisen siunauksen viinille. Sen päätteeksi hän sanoi: 
”Rakastan sapattia, äiti.” Sitten Michael siunasi leivän. Minä vuorollani sanoin: ”Jeesus, 
tämä on kiitosjuhla Sinulle, koska Sinä tällä viikolla opetit, että kaikki tulee Sinulta, mu-
kaan lukien se, mitä syömme. Tänään meitä on todella siunattu, joten laulamme laulumme 
Sinulle!”

Lauloimme yhdessä monia lauluja, joita Joey säesti huuliharpullaan. Aloitimme yhdellä 
suosikeistamme: 
 

”Sinä lupauduit jakamaan kaikki suruni! 
Sanoit olevasi läsnä jokaisessa huomisessa päivässä. 
Tulin niin lähelle lähettääkseni sinut kauas: 
Mutta juuri niin kuin lupasit, Sinä tulit jäädäksesi. 
Minun tulee vain rukoilla.
 
Ja Jeesus sanoi –
’Tule veden äärelle ja seiso rinnallani. 
Tiedän, että olet janoinen – – sinua ei torjuta. 
Tunsin jokaisen kyyneleen putoavan, kun itkit pimeydessä, 
ja olen tullut muistuttamaan, että noiden kyynelten tähden kuolin. 

Sinun hyvyytesi on niin suuri, etten voi ymmärtää; 
Mutta, rakas Herra, tiedän, että kaikki tämä on suunniteltu.   
  
Tiedän sinun olevan täällä nyt ja aina: 
Sydämeni vapautui häpeästä, ja nyt olen vapaa. 
Mutta Jeesus, miksi minä? 
Ja Jeesus sanoi –
’Tule veden äärelle ja seiso rinnallani; 
Tiedän, että olet janoinen – sinua ei torjuta. 
unsin jokaisen kyyneleen putoavan, kun itkit pimeydessä. 
a olen tullut muistuttamaan, että noiden kyynelten tähden 
kuolin!”

Lauloimme myös toisen suosikkimme, ’Iloitkaa aina Herrassa’, ja monia muita lauluja. Sii-
hen mennessä jokainen siirtolaiskeskuksessa tiesi uskostamme, eikä meidän tarvinnut pelätä 
laulaessamme avoimesti ylistyslauluja Hänelle! Lopulta Michael pyysi, että syötäisiin. Nämä 
olivat rukouksemme:    

Joey: ”Kiitän Sinua ruoasta ja rahasta, jonka meille annoit. Kiitos Sinulle kaikesta, mitä 
maailmassa on. Kiitos Herra tästä ruoasta, jonka olet jakanut runsaudestasi.Ylistys Herralle.
Aamen.”

Michael sanoi ujosti: ”Kiitän sinua tästä ruoasta ja rahasta. Halleluja, aamen.” 
Minä jatkoin: ”Kiitämme Sinua tästä juhlasta tänä iltana. Jos tämä on viimeinen sapat-

timme yhdessä perheenä, pyydämme Sinua auttamaan jokaista meitä surussamme. Anna 
meidän osata kääntää tämän elämän murheet iloksi Sinulle. Haluamme Sinun tietävän, 
että kiitämme Sinua niistä onnellisista vuosista, jotka olemme saaneet elää yhdessä, Herra. 
Kiitämme Sinua rakkaudestasi, jota olet osoittanut meille niin monin tavoin. Kiitämme 
Sinua ruuasta, jonka syömme tänä iltana. Ilman Sinua meillä ei olisi mitä syödä. Eikö näin 
ole, pojat? Sen me opimme. Tarjoamme Sinulle tämän aterian ja ylistämme Sinun nimeäsi, 
aamen.” 

Michael: ”Älkää yskikö pöydässä!” 
Keskustelimme pöydän ääressä kaikista niistä hetkistä, jolloin Herra oli täyttänyt tar-

peemme. Joeyn paras muisto oli yllätyksellinen syntymäpäivälahja, jonka hän oli saanut. 
Eräänä päivänä istuimme olohuoneessamme tehden palapeliä. Keskuksen pääemäntä oli 
kerran kysynyt, saisiko hän näyttää pientä asuntoamme turisteille, koska hän ihaili tapaa, 
jolla olin sisustanut huoneistomme muutamilla Yhdysvalloista tuomillani tavaroilla. Turis-
tiryhmä tuli siis katsomaan asuntoamme, ja  Joey sattui tällöin heille kertomaan, että hän 
täyttäisi parin päivän päästä kahdeksan vuotta. Kaikki lauloivat välittömästi ’Paljon onnea 
vaan’ ja antoivat hänelle lahjaksi 100 sekeliä. Kuinka hänen pienet kasvonsa silloin loisti-
vatkaan. 

Päätimme ihanan päivän iltarukouksella ja uudella laulutuokiolla. 
Michael: ”Jeesus, kiitos ruuasta ja marmeladivoileivästä, kiitos rahasta ja kiitos kauniista 

päivästä. Aamen.” 
Joey: ”Rakas Jeesus, kiitos sinulle tästä kauniista päivästä. Rukoilen, että äiti ja veli 

nukahtavat pian, ja että meillä kaikilla olisi hyvä yöuni. Rukoilen myös, että minäkin nu-
kahtaisin pian. Kiitos Jeesus. Aamen.” 

Joeyn ja Michaelin valmistautuessa nukkumaan oli minun vuoroni rukoilla: ”Me kii-
tämme Sinua rakkaudestasi meitä kohtaan. Kiitän Sinua kaikesta, millä olet meitä siunan-
nut. Rukoilen, että täytät Miken ja Joeyn ilolla heidän valmistautuessaan palaamaan Yh-
dysvaltoihin. Herra, anna heille iloisia vuosia. Auta heitä tietämään, ettei kestä kauan, kun 
olemme yhdessä iankaikkisesti. Ylistän Sinun nimeäsi kaikesta rakkaudestasi. Pidä Mike 
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ja Joseph turvallisesti huomassasi tänään, Herra. Suojele heitä, että heidän unensa olisivat 
onnellisia. Pidä heidät turvassa ja onnellisina myös huomenna. Pyydämme tätä Jeesuksen 
kalliissa nimessä. Aamen...Muuten, mistä näkemästämme te pojat piditte eniten Israelissa? 
Jerusalemista? Betlehemistä? Eilatista? Gennesaretin järvestä?” 

Joey: ”Minä rakastin Masadasta. Se sai minut melkein itkemään.” 
Mike: ”Juu, minäkin pidin Masadasta!” 
Minä: ”Muistatteko, kun ensimmäisen kerran menimme Jerusalemiin? Kuinka kauniil-

ta se näytti? Ja Joey, siellä sinä ratsastit ensimmäisen kerran kamelilla!” 
Joey: ”Juu, ja kuinka kamalasti minua silloin pelottikaan.” 
Mike: ”Hei äiti, minulla on idea. Sinun ei olisi pitänyt ostaa tänään ruokaa. Sinun olisi 

pitänyt ostaa suuri auto!” 
Nauroimme kaikki. 
Minä: ”Kultaseni Herra antoi meille paljon rahaa, mutta ei sentään NIIN paljon.” 
Sitten Michael lauloi kaksi heprealaista laulua, jotka hän oli oppinut koulussa, ’Shalom 

yeladiim toviim’ (Rauhaa, hyvät lapset) ja ’Ha jom shabbat shalom’ (Tämä päivä, sapatin 
rauha). Joey  lauloi viimeiseksi seuraavan ’säveltämänsä’ laulun. 

 ’Jeesus on ihana. Jeesus on ihana. Hän rakastaa kaikkia! 
 Hän rakastaa minua. Hän rakastaa minua! 
 Jeesus on ihana. Jeesus on ihana. Hän rakastaa minua ja sinua! 
 Jeesus on ihana. Niin hän on! 
 Jeesus on ihana. 
 Ja hän rakastaa sinua ja minua.” 

Tiedän, että Herran korvissa se oli mestariteos. Se päätti kiitosjuhlamme, ja tunsimme ole-
vamme hyvin läheisiä toinen toisillemme ja siunattuja. 

Vähällä rahalla elämisen opetteleminen oli ollut vaikea läksy, etenkin muutamana vii-
meisenä kuukautenamme, jotka saimme olla yhdessä. Monella tavalla se kuitenkin vei mei-
dät lähemmäksi Herraa ja toinen toistamme, saimmehan yhdessä opetella etsimään Häneltä 
apua. 

Oli kulunut seitsemän viikkoa puhelinsoitosta, jossa olin pyytänyt rahallista apua ys-
täviltäni, eikä mitään ollut kuulunut. Ei kirjeitä, ei postikortteja, ei yhden yhtäkään dol-
larinseteliä ollut saapunut. Seitsemän viikkoa on pitkä aika, jos jokaisen viikon jokaisena 
päivänä menee odottavalla mielellä postilaatikolle ja palaa tyhjin käsin. Rahan puute ei ollut 
se ainoa pettymys, vaan missä olivat kaikki ystävät? 

Eräänä perjantaipäivänä, tammikuun lopulla olin jälleen tarkastanut postilaatikkoni, 
enkä suostunut uskomaan, että se oli tyhjä. Tuona päivänä minulla ei ollut yhtään rahaa. 
Ruokavarastomme olivat loppuneet. Elatusshekkimme ei koskaan tullut, ja olimme jo ku-

luttaneet rahan, jonka Saul oli meille antanut kuukautta aikaisemmin. Kauppojen sulke-
misaika oli kahden tunnin kuluttua, ja meidän olisi elettävä kaksi päivää ilman ruokaa. 
Istuin ulkona auringonpaisteessa keskuksen rappusilla ja tunsin itseni todella hylätyksi. 
Tiesin, että liput saattaisivat saapua minä päivänä hyvänsä Yhdysvalloista, ja tämä tietoi-
suus teki jokaisen päivän piinallisemmaksi. Tässä olimme, eikä meillä ollut mitään syötävää 
asunnossamme. 

Olin liian epätoivoinen uskoakseni, että Herra auttaisi jälleen. Me olimme saaneet 
kokea tämän ihmeellisen avun jo moneen kertaan. Tunsin olevani korvia myöten täynnä 
’uskonvaraista’ elämää. Sinä päivänä olisin halunnut mieluummin ruokaa, rahaa ja ystäviä! 
Tiesin tämän tunteen johtuvan itsesäälistä. Olin niin itsesäälin vallassa, että koin sen oikeu-
tetuksi.

Mahdoin olla epätoivoinen näky, ja vielä kaiken lisäksi siirtolaiskeskuksen pääportailla. 
Siinä istuessani tuli Helga, keskuksen pääemäntä, juosten luokseni. Ensimmäisen kerran 
seitsemään viikkoon hän puhui kanssani. Hän puuskahti: ”Olen seurannut sinua nämä 
seitsemän viikkoa, siitä lähtien kun kuulin uskostasi Jeesukseen. Tiedän, että tänä aikana 
sinulla on ollut vaikeita kausia. Kuitenkin olet aina hymyillyt. Nähdessäni sinut tänään 
onnettomana en tiennyt mitä tehdä.” Sitten hän sanoi jotain, mitä itse olin sanonut hänelle 
monta kertaa keskusteluissamme ennen joulukuuta. ”Älä huolehdi”, hän totesi. ”Mistä on-
gelmasta onkaan kyse, Herra pitää siitä huolen.” Hän vahvisti sanansa halauksella ja kiirehti 
pois. 

Hänen sanomansa ydin kirkastui minulle pikkuhiljaa. Kun ajattelin sitä mitä hän oli 
sanonut... Seitsemän viikkoa hän oli seurannut... Seitsemän viikkoa aikaisemmin jokainen 
keskuksessa oli saanut tietää uskostani Jeesukseen. Heidän lakatessa puhumasta kanssani, ei 
minun päähäni ollut pälkähtänyt, että he kuitenkin katselisivat minua. Olin hämmästynyt. 
Hitaasti aloin ymmärtää, että tällä tavalla olin ollut tehokkaampi todiste Hänen voimastaan 
ja rakkaudestaan koettelemuksissa, kuin että olisin kulkenut huoneesta huoneeseen kerto-
massa henkilökohtaisesti uskostani. Olin kiitollinen, että olin pysynyt avoimena Hänen 
rakkaudelleen, tapahtui mitä tapahtui. Se sai minut niin iloiseksi, että kirjaimellisesti lensin 
portaat ylös asuntoomme. Ollessani rukouksessa, uhraamassa kiitosta Herralle, koputettiin 
ovelle. Se oli jälleen Helga: ”Saul haluaa tavata sinut toimistossaan. Näetkös, enkö sanonut 
sinulle kaiken järjestyvän?” Halasin häntä ja kiirehdin Saulin toimistoon. 

Saul tiesi jälleen ettei meillä ollut rahaa. Oletin hänen kutsuvan meidät toimistoon sa-
noakseen keksineensä tavan millä auttaa meitä. Sen tähden hänen tuomansa uutiset tulivat 
täydellisenä yllätyksenä. 

”Liput ovat saapuneet, ja voitte lähteä Yhdysvaltoihin koska tahansa. Jewish Agencyn 
toimisto haluaa nähdä teidät sunnuntaina Jerusalemissa passit mukananne.” Hän antoi mi-
nulle bussimaksun Jerusalemiin. Siinä oli vähän ylimääräistäkin, voidaksemme ostaa ruo-
kaa sapattia varten. Heti Saulin lopetettua puheensa ryntäsin kauppaan, vain muutama 
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minuutti ennen sulkemisaikaa. Olin varma, että lippujen mukana oli tullut myös rahaa. 
Tammikuun jälkeen emme olleet saaneet elatusavustusta, ja nyt oli jo helmikuu. Niinpä 
käytin kaiken ylimääräisen ostaakseni ruokaa. 

Palattuani kotiin asetin ruokatarvikkeet paikoilleen, ja annoin itselleni luvan tunteisiin, 
ensimmäistä kertaa Saulin ilmoituksen jälkeen. Olin torjunut ikävät uutiset jo viikkokau-
sia. Nyt vasta vajosinkin epätoivoon, kun liput vihdoin olivat saapuneet. Todellisuus oli 
nyt silmieni edessä. Vain muutama päivä, emmekä olisi enää perhe. Minulla ei enää olisi 
kahta pientä poikaa, joiden vuoksi keittää ja siivota, joita hemmotella ja hyväillä. Olimme 
olleet yhdessä heidän koko elämänsä ajan, kuinka saatoin kuvitella jaksavani edes päivän 
erossa heistä. Muistot tulvahtivat mieleeni. Mitä kaikkea meillä oli tapana tehdä yhdessä, 
ja erityisesti ne asiat, jotka tekivät heistä persoonallisuuksia. En enää saisi päivittäin pieniä 
piirroksia, joita Michael teki, yksinkertaisesti ja iloisesti. En enää saisi hämmästellä Joeyn 
keksintöjä ja niitä uskomattomia luomuksia, joita hänen onnistui koota legoista. Tulisin 
kovasti kaipaamaan hänen tapaansa hemmotella minua, tuomalla munakasta vuoteeseen sa-
pattiaamuna. Michael ei enää käpertyisi syliini, eikä opettaisi minulle koulussa oppimaansa 
laulua. Ei enää aamutervehdyksiä, eikä iltahetkiä. Ei enää rakkaita lapsia, joiden kanssa 
nauraa ja puhua, rukoilla ja laulaa. En ollut antanut itselleni lupaa tuntea surua, kirjoitta-
essani aikanaan Joelle kirjeen, jossa esitin pyyntöni luopua huoltajuudestani. Luulen, että 
ainoastaan Herra yksin tietää mitä tunsin silloin, ja ainoastaan Hän kykeni pyyhkimään 
pois kyyneleeni. 

Pojat tulivat koulusta kotiin, enkä usko, että itkuni haittaisi heitä. He tiesivät, että 
itkin heidän vuokseen. He eivät koskaan epäilisi rakkauttani heitä kohtaan, eikä murtu-
mistani eron vuoksi. Olin aina kertonut heille, että he olivat etuoikeutettuja nuoria miehiä. 
Useimmilla lapsilla on vanhemmat, jotka rakastavat heitä koko sydämestään, mutta heillä 
on kokonaista KOLME vanhempaa, jotka rakastivat. Halasin molempia ja kerroin lippujen 
saapuneen. Itkimme yhdessä. Myöhemmin tulin mukaan heidän innostukseensa ja iloonsa 
päästä jälleen tapaamaan isä ja äitipuoli. Me puhuimme kaikesta mitä he olivat kaivanneet, 
ja kuinka iloisia he olisivat saadessaan nähdä jälleen monia ystäviä ja sukulaisia, pitkän eron 
jälkeen. Keskustelu auttoi kyllä heitä, mutta minua kaikkein eniten. 

Sunnuntaina lähdimme matkallemme ’ylös Jerusalemiin’. Minulla oli juuri sen verran 
rahaa, että se riitti toimistolle saakka, mutta ei agoraakaan sen yli. Saapuessamme Jewish 
Agencyyn saimme tietää, että he tarvitsivat ainoastaan passini, ja he järjestäisivät kaiken 
tarvittavan lähtöämme varten. He kertoivat myös, että lippurahat olivat saapuneet, mutta 
ei yhtään ylimääräistä. Olin ällistynyt. Olimme ajatelleet viettää illan ystävien luona kau-
pungilla, mutta meillä ei ollut rahaa bussimatkaan, joten he olisivat yhtä hyvin voineet asua 
kuussa. Lopulta viranomainen suostui kyyditsemään meidät sinne. Lähdimme Richardin 
luo, sillä hän tuntui asuvan lähimpänä. 

Saapuessamme perille totesimme, ettei kukaan ollut kotona. Oli kulunut jo pitkä aika 
lounaasta. Taskujen ja kukkaroiden tutkiminen tuotti sen verran tulosta, että saatoimme os-
taa pullon soodavettä ja kolme pullaa. Koska emme olleet odottaneet mitään näin hartaasti, 
tuntui se juhla-aterialta, niin vaatimaton kuin se olikin. Istuimme puutarhassa Richardin 
asunnon edessä. Oli kylmä ilma, joten painauduimme toisiamme vasten pitääksemme it-
semme lämpiminä. Mielemme oli kuitenkin korkealla, ja olimme jännittyneen odotuksen 
vallassa. Olimme kulkeneet niin kauan Herran kanssa, että tiesimme jotain todella hyvää 
olevan tulossa, koska kaikki meni näin pieleen.

Kesti melkein kaksi tuntia, ennen kuin Richard lopulta tuli. Hän oli kauhistunut löytä-
essään meidät istumassa ulkosalla kylmässä, ja johdatti meidät kiireesti sisälle. Hän kohteli 
meitä kuin kuninkaallisia. Hän antoi meille yli jääneen sapattiaterian, joka oli meille yhtä 
juhlaa. Hän lämmitti meitä ystävyydellään, kuumalla teellä ja ruualla ja tarjosi meille kyy-
din yöpaikkaamme. Hän antoi meille myös 100 sekeliä. Sen oli joku turisti antanut hänelle 
jotain uskovaa juutalaista varten. (Hän onnistui aina yllättämään.) Se merkitsi, että meillä 
oli jo enemmän kuin tarpeeksi rahaa palataksemme Asdodiin seuraavana iltana.    

Richard oli järjestänyt meille seuraavaksi aamuksi tapaamisen puutarhahaudalla, ja li-
säksi hän suunnitteli vievänsä meidät kaikki lounaalle Vanhaan kaupunkiin. Richardilla on 
erityinen palvelutehtävä johdattaa uskovia yhteen, ei ainoastaan Jerusalemissa, vaan kaik-
kialla maailmassa. Hän itse on tehtävästään lähes tietämätön. Hän vain sanoo: ”Haluaisin 
sinun tapaavan...” Ja sitten Herra tekee ihmeitä. Se on aivan erityinen kokemus, eikä tapaa-
minen aamulla puutarhahaudalla näyttänyt olevan poikkeus. Puutarhahaudalla käynti on 
jo sinänsä kokemus. Hauta on aivan Golgatan läheisyydessä, ja monet uskovat sen olevan 
Jeesuksen varsinainen hauta. (Se löydettiin vasta viimevuosisadalla.) Historiallisen paikkan-
sapitävyyden lisäksi se on paikka, jossa pyhiinvaeltaja tuntee lämpöä. Hänen valonsa loistaa 
siellä, Hänen, joka nousi kuolleista. (Tämä on tietysti tärkein tosiasia – Hän on YLOS-
NOUSSUT.) 

Tapasimme siellä sveitsiläisen uskovan, Constancen. Keskustellessamme mainitsin hä-
nelle, kuinka olin oppinut luottamaan Herran voimaan kärsimyksien keskellä. Hän yllättyi 
kertomastani koska tiesi, että vain harvat amerikkalaiset kristityt olivat valmistautuneet edessä 
oleviin vaikeisiin aikoihin. Meillä oli ihana juttutuokio istuessamme hiljaisessa nurkkauksessa, 
Jerusalemin auringon lämmössä. Pojat tutkivat hautaa ympäröivää puutarhaa. Juuri ennen 
kuin meidän piti tavata lounaalla Richard, hän sanoi, että oli eräs paikka, jonka hän halusi 
ehdottomasti näyttää minulle. Poikien iloksi kävelimme Vanhan kaupungin läpi, ja juuri en-
nen kuin saavuimme Via Dolorosalle (Tuskien tielle), hän johdatti minut pieneen kirkkoon. 

”Katso nyt”, hän kehotti. Takanamme oli seinämaalaus, joka puhutteli minua voimak-
kaammin kuin tuhat sanaa. Maalaus kuvasi kaikkien maiden ihmisiä kulkemassa maan 
päällä, ja jokainen kantoi omaa ristiä selässänsä. Useimmat kantoivat ristiään katse maa-
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han luotuna. He olivat lähes kaksinkerroin ristin painon alla. Oli kuitenkin joitakin, jotka 
katsoivat ylös, ja heidän edessään oli kaunis Jeesuksen hahmo kulkemassa heidän edellään. 
Jokaisella, joka piti katseensa Jeesuksessa, oli edelleen risti kannettavanaan, mutta heidän 
katseensa säteili iloa. (Lienee turha mainita, että ne joiden katse oli maahan luotuna, eivät 
edes nähneet Häntä.) 

Jeesus selvensi minulle sillä hetkellä jotakin hyvin tärkeää. Constance otti pojat mini-
kierrokselle, joten minä sain olla Herran kanssa kahden muutaman minuutin ajan. Kyy-
nelsilmin polvistuin Hänen eteensä pienessä kappelissa. Olin täynnä kiitollisuutta Hänen 
hellästä rakkaudestaan. Hänen kätensä pehmeä kosketus muutti murheen iloksi. Tietoisuus 
siitä, että Hän tiesi miltä minusta tuntui, luovuttaessani nyt poikani, sai minut jälleen kat-
somaan ylöspäin. Tunsin Hänen rakkautensa niin voimakkaana, että kasvojeni täytyi hei-
jastaa seinämaalausten henkilöiden kirkkautta. He pitivät katseensa Hänessä, vaikka heillä 
olikin raskas risti harteilla. Olen usein muistanut Hänen rohkaisuaan sinä päivänä. 

Meidän piti kiirehtiä ehtiäksemme tapaamaan Richardia. Hän vei meidät aivan aluksi 
paikalle, jossa Jeesusta oli piesty ja pilkattu. Katukivetyksessä oli vielä näkyvissä jäännös 
”kuninkaan pelistä” kahdentuhannen vuoden takaa. Koska Jeesus oli antanut minun ai-
van hiljattain nähdä väläyksen kärsimyksistään, niin tällä paikalla käynti merkitsi minulle 
paljon. Richard näytti meille myös valtavan vesisäiliön katukivetyksen alla. Sitä käytetään 
yhä edelleen vesivarastona. Katselimme toisiamme silmät hämmästyksestä selällään. Sitten 
Richard vei meidät pieneen ravintolaan Vanhan kaupungin muslimiosaan, ja pojat olivat 
siitä aivan innoissaan. 

Odottaessamme ruuan valmistumista Richard kertoi maininneensa kahdelle norjalaisel-
le naiselle pitkästä, kylmästä odotuksestamme päivää aikaisemmin. Hän jatkoi: ”He olivat 
niin liikuttuneita, että pyysivät antamaan sinulle tämän.” Hän antoi minulle 200 sekeliä. 

”No, itse asiassa, Herra kehottikin antamaan teille lahjan”, huomautti Constance, ja 
ojensi minulle 400 sekeliä. Päivästä näytti tulevan sellainen, mihin olin tottunut uskontieni 
alussa. Silloin sain usein kohdata jonkin odottamattoman, riemullisen käänteen. Siitä oli 
niin pitkä aika, kun viimeksi olin kokenut Hänen rakkautensa tällä tavalla. Se tuntui todella 
virralta erämaassa. 

Lounaan jälkeen seurasimme poikien kanssa Richardia Öljymäelle. Rakastuin Jerusale-
miin uudelleen, seistessämme katselemassa kaupunkia. Richard vei meidät pieneen raamattu-
kauppaan, jossa eräs Heinz-niminen uskovainen antoi meille lahjaksi 300 sekeliä ja hyväksyi 
päätökseni lähteä Yhdysvaltoihin. Näin myös erään aikaisemmin tapaamani henkilön. Hä-
nellä oli niin kiire, että ehti jutella kanssamme vain hetken. Mutta hän varoitti meitä: ”Ole 
varuillasi, sillä vain harvat Yhdysvalloissa tulevat ymmärtämään erosi pojista.” Sillä hetkellä 
luulin, ettei kukaan voisi käsittää sitä väärin, mutta sain pian oppia, kuinka profeetallinen 
hänen varoituksensa oli ollut. Hän halasi meitä lämpimästi kävellessään ovelle. 

Yllätyksellisen päivän päätteeksi Richard jäi vilkuttamaan meille, noustessamme Asdo-
diin menevään linja-autoon. 

Jenny tuli tapaamaan minua illalla, kun pojat olivat jo menneet nukkumaan. Kerto-
essani hänelle kokemuksistamme, vedin sekelit esiin, ja olimme yhtä hämmentyneitä lop-
pusummasta. Pari päivää aikaisemmin olimme tulleet pennittömänä Jerusalemiin. Neljä-
kymmentäkahdeksan tuntia myöhemmin meillä oli tuhat sekeliä. Yli 100 dollaria. Olin 
rukoillut rahaa voidakseni ostaa pojille uudet kengät. Olin pyytänyt rahaa myös hiusten-
leikkuuseen, ja Herra vastasi. 

Soitin Joelle seuraavana aamuna ja kerroin, että kaikki oli järjestyksessä paluutamme 
varten. Soitin tiistaina tammikuun 31.päivänä. Paikkavaraus oli tehty perjantaiksi, helmi-
kuun 3. päiväksi.    

”Voi ei”, hän sanoi, ”voisitteko muuttaa varaustanne ja tulla vasta maanantaina. Poikien 
makuuhuonetta tapisoidaan, maksoimme juuri 500 dollaria kerrossängyistä ja huonekaluis-
ta, mutta mikään ei ole valmista ennen maanantaita.” Hän kertoi myös, että hän ja Jude 
suunnittelivat pitävänsä viikon loman voidakseen todella toivottaa pojat tervetulleiksi, ja 
auttaa heitä sopeutumaan. Heidän huolenpitonsa Mikeä ja Joeytä kohtaan kevensi taak-
kaani. 

Lupasin lähettää sähkeen, jossa olisi lennon numero ja saapumisaika. Pyysin häntä soit-
tamaan ystävälleni Jeanelle, jos hän voisi tulla hakemaan minut kentältä kotiin. Laskin 
kuulokkeen kiitollisena. Jeesus oli juuri antanut lisälahjaksi meille kolme uutta yhteistä 
päivää perheenä. 

Seuraavina päivinä pojat valitsivat itselleen uudet kengät. Lauantai-iltana pidimme yh-
dessä hauskaa, söimme viimeisen yhteisen pika-ateriamme: falafelia ja jäätelöä. Kolme lisä-
päiväämme kului aivan liian nopeasti. 

Lähtöpäivän aamuna siirtolaiskeskus järjesti meille kyydin kentälle. En ymmärtänyt 
miksi kaikki järjestelyt oli tehty niin huolellisesti virallisia kanavia myöten. Sydämeni oli 
liian raskas, välittääkseni ajatella sitä tarkemmin. 

Jewish Agencyn sosiaalityöntekijä seurasi meitä lentokentälle, ja saavuttuamme Ben 
Gurionin kentälle, liittyi seuraamme toinen viranomainen. Meidät ohjattiin sujuvasti tur-
vallisuuskontrollin ja tullin läpi kaikkine tavaroinemme, ja taas olin ihmeissäni. 

Pian kuulutettiin lentomme. Noustessani koneeseen sanoi viranomainen: ”Nyt teidän 
on annettava meille teidän ’teudat oleh’. Hän tarkoitti pientä kirjasta, joka sisälsi kaikki 
siirtolaisoikeutemme Israelissa. 

Kysyin: ”Miksi? Aion palata Israeliin.” 
”Sitä säilytetään teitä varten Asdodissa. Pyytäkää sitä heti palatessanne”, hän vakuutteli. 

Minusta se oli hyvin outoa, mutta en voinut siinä tilanteessa väittää vastaankaan. Annoin 
hänelle kirjasen ja nousimme koneeseen.  
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Pian olimme matkalla. Päivä oli vaikea. Tiesin, että jokainen lentämämme minuutti 
vei meidät lähemmäksi Yhdysvaltoja, ja pysyvää eroa pojistani. He istuivat molemmilla 
puolillani ja yritin olla niin iloinen kuin mahdollista, vaikka sisimmässäni oleva kipu kas-
voi kasvamistaan. Yritin muistaa heidän jokaisen sanansa. Tarkkailin heidän ulkonäköään, 
heidän hymyään ja nauruaan, ja heidän tapaansa kinastella keskenään. Tuntien kuluessa 
annoin heille ’pikku yllätyksiä’, jotka aina olivat olleet osa yhteisiä matkojamme. Heidän 
avatessaan pakettinsa ajattelin: ”Voi Herrani, vain muutama tunti, emmekä ole enää perhe. 
Kuinka kestän sen? Miten pystyn siihen?” 

Kaikkein tuskallisinta oli ollut heidän tavaroidensa pakkaaminen. Jokaiseen vaatekappa-
leeseen, rakkaaseen leluun ja tavaraan liittyi muistoja. Laskostaessani, lajitellessani ja pakates-
sani tavaroita matkalaukkuihin tuntui kuin kappale sydäntäni olisi pakattu niiden mukana. 
Kipu kasvoi ajatellessani, että toinen pesisi, laskostaisi ja huolehtisi tavaroista jatkossa. 

Tuska oli päällimmäisenä mielessäni, poikien viimein nukahtaessa. Itkin itkemistäni, 
surun vyöryessä ylleni. Yritin tallentaa muistiini heidän rauhallisen unensa hengityksen ää-
nen. Minulla oli suuri tarve koota muistojen varasto. 

Lentokoneen laskeutuessa Lontooseen hallitsin jo kyyneleeni. Olin aivan turta, tunte-
akseni enää mitään. Jouduimme odottamaan kaksi tuntia Lontoon lentokentällä, ja se oli 
tervetullut katkos. Söimme välipalan yhdessä, ja pojat nauttivat nähdessään niin monia 
kansallisuuksia. 

Koneen vihdoin laskeutuessa New Yorkin lentokentälle halusin tarrautua lapsiin ja ker-
jätä Herralta, että Hän muuttaisi mielensä. Olin epätoivoinen, mutta tiesin, mikä Hänen 
vastauksensa tulisi olemaan. Kävellessämme koneesta tullia kohden toivoin, että se olisi 
kestänyt ikuisuuden. Ainoa ajatukseni oli, että oven toisella puolella he eivät enää kuuluisi 
minulle. 

Michael oli jälleen alkanut yskiä, ja meidän piti hiljentää vauhtia, että hän pysyisi mu-
kana. Saapuessamme lopulta tullialueelle saatoimme nähdä perheitten ja ystävien odottavan 
saapuvia. Pojat huomasivat pian isänsä ja Juden. Unohdin hetkeksi oman kipuni nähdessäni 
heidän rakkautensa poikia kohtaan, heidän vilkuttaessaan. Cindy (eräs ystävä kirkosta) ja 
Jean olivat tulleet minua vastaan, ja olin heistä iloinen. 

Emme viipyneet tullissa kauan, ja pian oli aika kulkea tuosta ovesta. 
Pystyn tuskin muistamaan seuraavia tapahtumia. Olin lopen uupunut ja tunsin itse-

ni enemmänkin ulkopuoliseksi tarkkailijaksi, kuin asianosaiseksi. Joe ja Jude olivat hyvin 
iloisia nähdessään pojat. Muistan vain, että tavaramme erotettiin kovalla tohinalla. Jean ja 
Cindy auttoivat minua matkatavaroideni kantamisessa ja odotimme, kun Joe pakkasi poiki-
en matkatavarat autoonsa. Kun auto oli lastattu, annoin pojille nopean suukon ja muistutin 
heitä, että tulisin heitä katsomaan seuraavana viikonloppuna. Sain jostain voimaa etten 
itkenyt, kunnes heidän autonsa kääntyi kadunkulmassa ja häipyi näkyvistä. 

Tunsin suurinta yksinäisyyttä, mitä olin koskaan elämässäni kohdannut.

                             
12. LUKU 

KUKKA KUKKII 
 

Tunsin jonkin olevan pielessä, kun Jean, Cindy ja minä saavuimme autolle. Pääasiaa 
väisteltiin kuitenkin jonkun aikaa. Sen sijaan Jean sanoi: ”Kasvoistasi näkee, että 
olet joutunut kokemaan vaikeuksia, Eileen. Olet eri ihminen kuin se, jolle sanoim-

me näkemiin syyskuussa. Sinusta heijastuu uusi syvyys suhteessasi Herraan.” Nyökkäsin 
vain, koska en jaksanut puhua Joeyn ja Michaelin lähdön vuoksi. Lopulta Jean ja Cindy 
kertoivat minulle kaiken minkä olivat saaneet kuulla lentokentällä. 

Odottaessaan koneen laskeutumista he olivat keskustelleet Joen ja Juden kanssa ja kuul-
leet, mitä valmisteluja nämä olivat tehneet odottaessaan poikia. Jean kertoi: ”He olivat mo-
lemmat ottaneet päivän vapaata töistään keskustellakseen poikien uuden koulun rehtorin 
ja opettajien kanssa, ja Joeytä varten on suunniteltu hänelle sopiva lukuohjelma. Jude oli 
myös päättänyt siirtyä tästä lähtien puolipäivätyöhön ollakseen kotona, kun Michael tulee 
päiväkerhosta. Joe oli myös luopunut monesta toiminnasta ollakseen mahdollisimman pal-
jon lasten kanssa. He kertoivat myös kaiken huonekaluista, joita he olivat ostaneet poikia 
varten.” Uutiset olivat tervetulleita. 

Uutisista huolimatta olimme silti kaikki hyvin vaivautuneita. Lopulta Cindy sanoi, että 
monet olivat huolissaan kristillisyydestäni, kuultuaan näistä tapahtumista, ja että vastaisuu-
dessa minun olisi kuunneltava toisten neuvoja. Näin sain tietää vaivautuneisuuden syyn, 
enkä voinut uskoa korviani. Syvällä sydämessäni tunsin surua. 

”Hyvä on Cindy. Voimme puhua siitä muutaman päivän kuluttua, mutta juuri nyt en 
kestä yhtään enempää”, sanoin. Niin ainakin luulin, mutta Herran voiman varassa kyke-
nemme kestämään paljon enemmän kuin luulemme. 

Asiaa ei laajemmin käsitelty ennen kuin saavuimme Cindyn ihanaan, vanhaan maalais-
taloon, missä sain viettää seuraavat päiväni. Muutamia tuttuja seurakunnasta oli jo kerään-
tynyt takan ympärille, ja heidän neuvonsa alkoivat sillä minuutilla, kun astuin huoneeseen. 

”Eikö sinun mielestäsi ole huono todistus kristityltä, että äiti antaa lapsensa pois?” 
”Me toivomme, että kuuntelet järkipuhetta ja hankit itsellesi työtä. Sinun on oltava 

esimerkkinä muille.” 
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”Kun joudut vaikeuksiin, luuletko toisten pelastavan sinut pälkähästä?” 
Kukaan ei ollut kiinnostunut kuulemaan niistä kallisarvoisista opetuksista, joita olin 

saanut kuluneina kuukausina. Kaikki oli niin odottamatonta, että en tiennyt, kuinka suh-
tautua. Tunsin epätoivon kasvavan. 

Noin tunnin kuluttua menin soittamaan sisarelleni Minneapolisiin. Aistiessani toisten 
reagoinnin lisäsin: ”Vastaanottajan laskuun!” Siellä ei vastattu, joten soitin vanhemmilleni. 
Ajattelin voivani mennä sinne saman tien, sillä kaipasin saada nähdä perhettäni ja tarvitsin 
huolenpitoa elämäni surullisimpana päivänä. Äitini vastasi ja suostui ottamaan puhelun 
vastaan. 

”Hei äiti! Olen saapunut Yhdysvaltoihin ja palan halusta saada tavata teidät.”
Hän tiedusteli jotain pojista ja kysyi, millainen matka oli ollut. Sitten hän sanoi: ”Isäsi 

ja minä olemme molemmat sitä mieltä, että olisi parempi, jos et juuri nyt tulisi meidän 
luoksemme. Meidän mielestämme on jo aika, että teet jotain elämällesi, ja on muitakin 
asioita, jotka on parasta jättää sanomatta. Me uskomme, että sinun on jo aika ottaa vastuu 
itsestäsi. Kirjeesi ovat kuitenkin tervetulleita, ja haluamme sinun pitävän yhteyttä.” 

”Entä pojat? Ettekö aio pitää heihin kontaktia?” 
”Tietysti. Olemme suunnitelleet soittaa heille, kunhan heillä on ollut päivä pari aikaa 

sopeutua.” Sitten hän toivotti minulle kaikkea hyvää ja sulki puhelimen. 
”Voi Herrani! Tiedän, miltä heistä tuntuu, mutta eivätkö he ymmärrä, että tämä on 

elämäni vaikein päivä”, huokasin. 
Yrittääkseni rauhoittaa sisäistä paniikkia yritin soittaa sisarelleni vielä kerran. Tällä ker-

taa hän oli kotona. Hän sanoi toivovansa, että kävisin heidän luonaan. Hän ja Dave olivat 
menossa lomalle, joten vierailuni siirrettäisiin heidän lomansa jälkeen. Tuo tieto ei helpot-
tanut hyljätyksi tulemisen tunnettani. Kaiken kaikkiaan meillä oli lämmin yhteys puheli-
messa, ja sekin helpotti sisäistä kipuani. 

Menin hetkeksi olohuoneeseen, mutta pian lähdin sieltä mennäkseni lepäämään. Sul-
jettuani huoneeni oven alkoivat kyyneleet virrata. Oli ensimmäinen iltani, jonka olin erossa 
pojista, ja kuinka kaipasinkaan heitä. Samalla olin joutunut kohtaamaan eron vanhemmis-
tani, ja kaiken lisäksi vielä ystävieni tuomitsevan asenteen. En tiedä, kuinka kauan itkin.

Iäisyydeltä tuntuneen hetken kuluttua huomasin yöpöydälläni pienen kirjepinon. 
Pimeyden keskelle Herra oli antanut pienen valonsateen. Postin joukossa oli vastaus kir-
jeeseen, jonka olin kirjoittanut eräälle uskovalle Eurooppaan. En ollut koskaan kertonut 
hänelle minun kärsimyksestäni, olin pyytänyt vain esirukousta kahdelle pienelle pojalle, 
jotka pian joutuisivat jättämään äitinsä. Hänen vastauksensa oli Jumalan lahja ensimmäise-
nä pettymyksentäytteisenä iltana. Ensimmäiselle sivulle hän oli kirjoittanut seuraavat sanat: 

”ISÄNI, EN YMMÄRRÄ SINUA, MUTTA RAKASTAN SINUA.” Ja sitten hän kir-
joitti: 

 ”Rakas rouva Dorflinger, 

Löysin tammikuun 4. päivätyn kirjeenne odottamasta, kun saavuin kotiin, oltuani 
poissa jonkin aikaa. Kirje kosketti minua syvästi. Kiitos, että kirjoititte ja osoititte 
luottamusta. Rukoukseni on, että Herramme Jeesus lohduttaisi teitä suuressa surus-
sanne, ja että te tällä tiellä, joka tuo teille näin paljon surua, saisitte kokea Hänen 
läheisyytensä aivan erityisellä tavalla. 

Vahvistakoot kirjeen alussa olleet sanat teitä seuraamaan Häntä ristin tiellä, huo-
limatta siitä mitä se maksaa, sillä rakkaudesta meihin Hän luopui Isästä ja taivaan 
kunniasta. Hän tietää kuinka suuri surunne on ja Hän antaa ikuisuuden hedelmän 
kasvaa tästä tuskien tiestä.  Laittakaa toivonne Herraanne, Jeesukseen Kristukseen. 
Hän tuo avun kaikilla teillänne. Hän on rakkaus. Hän rakastaa teitä henkilökohtai-
sesti. Jos hyväksytte tämän ja odotatte apua Häneltä, saatte myös kokea sen. 
Kaikesta sydämestäni luovutan Teidät taivaallisen Isän rakkauden huomaan, kuten 
myös Teidän pienet poikanne. Hän valvoo heitä ja tulee vetämään heidän sydämensä 
Vapahtajan puoleen. 

Olen yhtä kanssanne Hänen rakkaudessaan.” 

Pienen lapsen lailla pidin kirjettä tyynyni alla ja itkin itseni uneen. 
  

1

Ympärilläni oleva tilanne ei korjaantunut. Seuraavana aamuna soitin ystävilleni ja kerroin, 
että olin tullut takaisin. Marcia, Pennsylvaniassa, näytti olevan ainoa, joka ilahtui uutisesta. 
Puhuttuani seuraavina päivinä useiden ihmisten kanssa, alkoi tilanne hahmottua minulle. 
Jotenkin olivat kummalliset huhut lähteneet liikkeelle, ja kaikki mitä olin kirjoittanut Isra-
elista, oli koettu täysin liioiteltuna. Jopa pyyntöni saada taloudellista apua (johon kukaan 
ei ollut vastannut) oli vääristelty. Jostakin syystä kaikki tuntuivat ajattelevan, että pyysin 
suuria summia. Kukaan ei ollut tajunnut minun pyytävän yhtä dollaria henkilöltä. Eräs 
hengellisesti ’köyhä’ tokaisi vihaisena: ”Kuinka saatat pyytää rahaa juuri ennen joulua, kun 
meidän pitää silloin jo muutenkin olla antamassa ?”

Epäsopu oli saanut alkunsa siitä, että eräs henkilö oli saanut kirjeeni ennen seuraavaa, 
selittävää kirjettä, ja tilanne oli muuttunut älyttömäksi. (En ymmärtänyt tätä silloin, mutta 
sain taas nähdä, mitä kristillisyys ilman Jeesusta on. Mukavuuskristillisyydessä ei ole tilaa 
kärsimyksille ja kurituksille, on vain hyviä töitä. Nämä ihmiset olivat lähettäneet minut 
Israeliin suurin odotuksin ymmärtämättä, että Jumalan syvät tiet kantaisivat kerran ikui-
sen hedelmän.) Kuunneltuani monia syytöksiä tiesin, että minä en pitänyt siitä henkilöstä, 
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joksi he minua luulivat. Näytti siltä, että sielunvihollinen oli perinyt taisteluvoiton. Tämä 
kaikki oli koskettanut myös asianajajaani Brucea. Hänen välitön palautteensa puhelimessa 
oli: ”Miksi et ottanut minuun yhteyttä Israelista?” Hän oli harmissaan, että olin luopunut 
lasten huoltajuudesta tiedottamatta hänelle, asianajajalleni. 

”Voi Bruce, toimin näin, koska viime kerralla kun autoit minua, minulla oli vain nipin 
napin varaa maksaa sinulle.” Hän ei ollut ymmärtänyt tätä ja oli pahoittanut mielensä. Hän 
kertoi minulle myös hälyttäviä uutisia, että joku Jewish Agencyn -toimistosta, Jerusalemis-
ta, oli kertonut minusta uskomattomia tarinoita. 

”Joelle ja äidillesi kerrottiin, että olit sopimaton äidiksi, ja jollei lentolippurahoja lä-
hetettäisi välittömästi, lapset pantaisiin laitokseen, eikä Joe näkisi heitä enää ikinä. Heille 
kerrottiin myös, että sinä olit karannut, ja että rahaa olisi lähetettävä välittömästi sinun Yh-
dysvaltoihin paluutasi varten. Me kuulimme myös, ettei sinua oltu koskaan pyydetty läh-
temään siirtolaiskeskuksesta”, kertoi Bruce. Nyt ymmärsin miksi vanhempani olivat poissa 
tolaltaan ja olivat lähettäneet minulle paluulipun. Tästä syystä Joe oli ottanut yhteyttä se-
naattoreihin. En voinut uskoa korviani. Soitin välittömästi Joeyn työpaikalle. 

”Joe, miksi et kertonut minulle tästä kaikesta? Sinun on täytynyt todella säikähtää. Ja 
kuinka saatoit uskoa tähän? Olisin luullut sinun tuntevan minut paremmin.” 

”En kertonut sinulle, koska tiesin, että sinulla oli tarpeeksi huolia. Uskoin niin kauan 
kunnes puhuin kanssasi puhelimessa. Kuultuani sinua tiesin, että kaikki oli valhetta. Olin 
todella vihainen Jewish Agencyn miehelle.” Hän oli hetken hiljaa. ”Muuten, olen iloinen, 
että soitat, sillä minulla on kerrottavaa. Michael on sairaalassa. Hän joutui sinne hengitys-
vaikeuksien vuoksi vähän sen jälkeen, kun tulimme kotiin maanantaina. Sen myötä meistä 
tuli pian perhe, ja meillä on ollut aikaa olla kummankin pojan kanssa.” 

Kyyneleet polttivat poskillani. En voinut ajatella muuta, kuin että pieni Michael makasi 
kolme päivää sairaalassa ihmetellen, miksi hänen äitinsä ei tullut tapaamaan häntä. 

”Voi Joe, minun täytyy nähdä hänet!” 
”Jude käy katsomassa häntä tänään. Miksi et menisi viettämään huomista päivää hänen 

kanssaan?” Kiitin häntä ja laskin kuulokkeen. Tunsin itseni avuttomammaksi kuin koskaan. 
Michael seisoi käytävässä odottamassa minua seuraavana aamuna, sillä Jude oli ker-

tonut minun tulevan häntä katsomaan. Koko aamu oli ollut kuin painajaisunta. Saatoin 
tuntea kuinka hämmetynyt Michael oli eromme vuoksi, enkä tiennyt mitä tehdä. Kaikkein 
vaikeinta oli tajuta se kipu, minkä eromme aiheutti pojille. He olivat niin pieniä, vain neljä 
ja kahdeksan vuotta vanhoja.

Michael oli jo fyysisesti riittävän terve mennäkseen kotiin. Jäin hänen luokseen niin pit-
käksi aikaa, kunnes Joe tuli hakemaan häntä. Kävelin hänen pyörätuolinsa rinnalla. (Pyörä-
tuolia on tapana käyttää kotiin pääsevillä potilailla.) Voi miten hän tarrautuikaan käteeni, 
kun kävelimme autolle. En kyennyt lohduttamaan enkä selittämään. Vain Jeesus kykenisi 

parantamaan kivun meidän kummankin sydämessä. 
”Tulen tapaamaan sinua lauantaina”, sanoin. Katsoin vielä kauan heidän jälkeensä, 

vaikka auto oli jo aikaa kadonnut näkyvistä. 
Vietin hetken aikaa itsekseni, ennen kuin palasin Cindyn luokse, olinhan kaivannut 

yksinoloa. Ajattelin niitä muutamia viimeisiä päiviä, jotka olin viettänyt yhdessä poikien 
kanssa Israelissa. Silloin minusta oli tuntunut, että en kykenisi kestämään eroa heistä. En 
osannut edes aavistaa mitä muuta tulisi tapahtumaan. Kuinka hämääntynyt olinkaan. En 
ymmärtänyt, miksi kaiken tämän täytyi tapahtua. Minussa oli varmaan jotain vikaa. Pahin-
ta oli, etten tuntenut millään tavalla Herran läheisyyttä. Olin tuntenut sitä hyvin harvoin 
kuluneina kuukausina. Rukoilin: ”Herra! Ymmärrän tästä kaikesta niin vähän. En voi tun-
tea läheisyyttäsi, ja kuitenkin uskon, että tämä on Sinun tahtosi mukaista. Sinä vaikutat 
niin kaukaiselta. Otan tämän kaiken vastaan Sinulta.” Sitten yritin nauraa tälle asialle ja sa-
noin: ”Miksi ihmeessä annoit minulle profetian - kirjan kirjoittamisesta? Kuka maailmassa 
haluaa lukea näin surullista kirjaa, kuin mitä nämä viimeiset päivät ovat olleet?” 

Erossaolo ei ollut auttanut, ja tunsin itseni kurjemmaksi kuin koskaan. Pysähdyin mat-
kalla kyläilemään ystäväni Claudian luo. Oltuani siellä jonkun aikaa kuulimme ovikellon 
soivan, ja sisään asteli Jimmy. (Olin tavannut hänet avioeroni jälkeen, ennen kuin olin op-
pinut tuntemaan Jeesuksen.) Hän oli vihonviimeinen ihminen maailmassa, jonka kuvitte-
lin tapaavani. Tämä vaikutti sielunvihollisen viimeiseltä yritykseltä. Olin fyysisesti huonossa 
kunnossa, koska en ollut levännyt riittävästi, ja tunnemaailmani oli tyhjiin ammennettu. 
Sisään astuu mies, josta kerran olin pitänyt hyvin paljon. Vaistoni sanoi, että hän yhä välitti 
minusta. Minun olisi tarvinnut ainoastaan ottaa askel, ja olisin ollut hänen sylissään saamas-
sa lohtua. Kuinka helppoa se olisikaan ollut. Jumalalle kiitos, tiesin vielä, kuka oli elämäni 
todellinen rakkaus, Jeesus. Tiesin, ettei minulla ollut oikeutta loukata Häntä tietoisesti. 

Jimmy oli yhtä hämmästynyt minut nähdessään. Itse asiassa hän oli niin hämmästynyt, 
että söi viisi donitsia peräkkäin, ilman mitään juotavaa, eikä hän itse huomannut mitään. 
Keskustelimme kolmisin jonkun aikaa, ja kerroin Jimmylle Herran johdatuksesta elämäs-
säni, ja sitten lähdin Cindyn luo. Jeesusta kohtaan tuntemani rakkaus oli suojellut minua 
kiusauksessa, mutta olin aivan tyhjä ja lopen uupunut.

 
1

Israelissa ollessani olin saanut kirjeitä muutamilta seurakunnilta Yhdysvalloista. Niihin mi-
nut kyllä toivotettiin tervetulleeksi. Tein valmisteluja kiitollisena siitä, että arkipäivät olivat 
täynnä ohjelmaa, ja viikonloppuisin vierailin lasten luona. Minun oli määrä lähteä matkalle 
muutaman päivän kuluttua, mutta minulla ei ollut rahaa, eikä kyytiä. 

Claudia oli ehdottanut, että puhuisin eräälle Tony-nimiselle miehelle. Tämä oli käytet-
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tyjen autojen myyjä, jolta Claudia oli ostanut autonsa. Seuraavana aamuna menin häntä 
tapaamaan. Annoin hänelle nimeni ja kerroin Claudian suositelleen häntä, vuokratakseni 
auton muutamaksi kuukaudeksi. 

”Ettekö olekin se rouva, joka antoi hänelle asunnon jokin aika sitten?”. hän kysyi. Pari 
vuotta aikaisemmin, jolloin olin asunut vielä Connecticutissa, olin eräänä aamuna men-
nyt naapuriin kahville. Naapurini kertoi minulle Claudia- nimisestä ystävättärestään, jonka 
aviomies oli heittänyt pellolle kahden pienen lapsen kanssa. Hänellä ei ollut paikkaa mihin 
mennä. Vaikka en ollut milloinkaan tavannut häntä, olin heti valmis ottamaan heidät luok-
seni asumaan, kunnes he saisivat uuden kodin. Claudia oli kertonut tämän Tonylle, joka 
liikuttui kuullessaan, että täysin ventovieras henkilö saattoi tarjota tällaista apua. Hän sanoi: 
”Kuulkaa, tulkaa takaisin vähän ajan kuluttua, niin rekisteröin pienen auton teidän nimel-
lenne maksutta. Ottakaa se vain vastaan. Te olitte kerran ystävällinen, joten ehkä minä nyt 
voin olla ystävällinen teille!” Olin niin yllättynyt, etten kyennyt puhumaan! 

Hänen minulle vuokraamansa auto oli sininen Vega, vuosimallia 1971. Pidin siitä heti 
ensi silmäyksellä. Saatoin tuskin uskoa, kuinka mahtavalla tavalla Herra oli jälleen auttanut. 
Kiitin Tonya sydämestäni, istuuduin ohjauspyörän taakse ja lähdin liikkeelle. 

Seuraavana aamuna ajoin tapaamaan tohtori Reidiä. Tapasin hänet nyt ensimmäisen 
kerran Yhdysvaltoihin saapumiseni jälkeen. Miten tervetullut olikaan hänen tapaamisensa. 
Hän oli tällä välin vaihtanut seurakuntaa, eikä ollut kuullut yhden yhtäkään juorua minus-
ta. Hän oli jäänyt kaiken sen ulkopuolelle. Minut kutsuttiin sinä iltana hänen uuteen seu-
rakuntaansa, ja meillä oli siellä ihana yhdessäolon hetki. Juuri kun olin valmistautumassa 
lähtöön, ojensi rouva Reid minulle 80 dollarin lahjan. Hän sanoi: ”Olkoon tämä uhrisie-
men matkaasi varten. Tulkoon se jatkuvasti lisääntymään!” 

Minulla oli nyt riittävästi rahaa matkustaa Marcian luokse Pennsylvaniaan, matkani 
alkukohteeseen, ja minulla oli myös auto, jonka Jeesus oli varustanut.

Palasin Cindyn luo ja menin aikaisin nukkumaan. Seuraavana aamuna, mennessäni keit-
tiöön aamiaiselle, kuulin Cindyn ja joidenkin täysihoitolavieraiden keskustelevan.    

”Minusta se on aivan kauheaa”, sanoi joku, ”yhdenkään äidin ei pitäisi antaa pois lap-
siaan. Sekin on huono merkki, että hän ei tee töitä. Kuvitteleeko hän voivansa loisia koko 
ikänsä?” Silmäni olivat selällään. Kaikki läsnäolijat näyttivät olevan samaa mieltä ja lisäsi-
vät omia kommenttejaan. Se oli kamalaa, koska se lisäsi omia, itseäni kohtaan tuntemiani 
kasvavia epäilyksiä. Minulla oli ollut tapana sanoa kaikille, jotka kritisoivat: ”Minun vael-
lukseni Herran seurassa voi olla erilaista, mutta se ei merkitse, ettei se olisi samanarvoista.” 
Mutta kaiken mennessä jatkuvasti pieleen, aloin itsekin ihmetellä. Yritin kätkeä sisimmässä-
ni kasvavaa paniikkia. Menin keittiöön ja käyttäydyin ikään kuin en olisi kuullut koko kes-
kustelua. Tiesin kuitenkin saaneeni tarpeeksi ja päätin muuttaa aamiaisen jälkeen. ”Aloitan 
matkani nyt”, sanoin itselleni.  

Aamiaisen jälkeen Cindy lähti tekemään tilan töitä, ja asukkaat lähtivät myös omiin 
puuhiinsa. Minulla oli kaikki valmiina voidakseni lähteä hiljaa talosta, mutta sitten näin 
täysinäisen tiskialtaan. Ajattelin itsekseni: ”Muutan, mutta ensin pesen astiat.” Ja sitten 
menin tiskialtaalle. 

Heti, kun olin syventynyt senhetkiseen tehtävääni, antoi Herra minun tuntea sellaista 
yksinäisyyttä, jota Cindy varmaan koki. Se oli niin yllättävää ja todellista, että liikutuin 
kyyneliin! Cindyn palattua kerroin siitä hänelle: ”Cindy, tiskatessani astioita Jeesus auttoi 
minua näkemään, kuinka yksinäiseksi olet itsesi kokenut viime aikoina.” Hän alkoi itkeä. 

”Tämä on ollut elämäni vaikein talvi”, hän tunnusti. Kerroin hänelle, kuinka yksinäi-
nen Jeesuskin oli aina ollut, vaikka kansanjoukot olivat ympäröineet hänet. Eihän kukaan 
täysin ymmärtänyt Häntä. Kuitenkaan Hän ei koskaan ollut yksin, koska Taivaallinen Isä 
oli aina läsnä (kunnes sinä merkittävänä hetkenä ristillä Hän tunsi itsensä Jumalankin hyl-
käämäksi).

”Samasta syystä, Cindy, sinunkaan ei tarvitse koskaan tuntea yksinäisyyttä. Jeesus voi 
täyttää tyhjän kohdan sisimmässäsi. Saanko rukoilla puolestasi, että sydämesi täyttyisi, ja 
voisit olla varma Hänen läsnäolostaan ja rakkaudestaan sinua kohtaan.” Hän nyökkäsi, ja 
istuuduimme rukoilemaan. 

”Tuntuu kuin suuri taakka olisi nostettu harteiltani”, hän huudahti. 
”Muista, että Hän haluaa olla ystäväsi, kun kaikki muut ovat pettäneet sinut. Cindy, 

sinun ei enää koskaan tarvitse tuntea itseäsi yksinäiseksi. Hän tulee aina, aina olemaan 
sinun kanssasi.” 

Kävelin yläkertaan täynnä kunnioitusta, ja polvistuessani kiitosrukoukseen Herra alkoi 
odottamatta puhua minulle: 

’Kaikki se, mitä olet rakastanut, on otettu sinulta. Seisoit avuttomana, kunnes he, 
yksi toisensa jälkeen katosivat elämästäsi. Sinulla ei ollut mitään jäljellä maailmas-
sa. Koettelemusten tähden tunsit, että minäkin, myös minä olin hyljännyt sinut, 
kuitenkin saatoit vielä ojentautua rakkaudella jotain toista kohti.”

 
Juuri silloin, aivan silmieni edessä, huomasin kirjahyllyn nurkassa pienen kirjasen. En ollut 
huomannut sitä aikaisemmin koko sinä aikana, jolloin olin asunut huoneessa. Otin sen ja 
tunsin Hänen rakkautensa lämmön. Kirjan oli kirjoittanut Louis Untermeyer ja sen nimi 
oli For You with Love (Sinulle, rakkaudella). Aloin lukea: 

”Rakkaus on maan kuiskaus, 
kun tähdet kalpenevat 
ja kun aamunkoitteen tuulet huokaavat 
uuden päivän syntymää...
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Rakkaus on Jumalan runsaus… 
Lahjoja vailla määrää 
auringossa ja sateessa 
kukkuloilla ja tasangoilla...

Virkistävä sade, 
varastoitu aarre 
ja sateenkaaren pää...   
  
Rakkaus on kultaisen pensaan herääminen. 
Se ei voi odottaa kevättä... 
Kukat, jotka tuovat 
päivälle iloa ja tiukkuvat hunajaa... 

Se on mäkien kutsu, 
johon valtameri vastaa. 
Kun kaikki värit ja liike 
ovat hiljaa ja alallaan.

Kuin aaltojen ja siipien liike, 
kun koko taivas laulaa…

Mutta ensimmäiseksi ja viimeiseksi 
Tämä aika, tuleva aika 
ja mennyt aika... 
Yli kaikkien ajatusten 
maan päällä 
ja taivaassa, yläpuolellamme.. .
 
Alku ja loppu... 
Aina uusi... 

               
 Rakkaus
                      on 
                         sinun…
 

Kääntäessäni viimeisen sivun, polttivat kyyneleet silmiäni, ja tunsin jälleen Hänen rakkau-
tensa, sillä sivulla oli pienen pieni ruusu, täydessä kukassa.

Tiesin sen olevan lahja Hänen rakkaudestaan, ja se viittasi kauan sitten annettuun profeti-
aan – ” Tulee kestämään kauan ennen kuin hyväksyt, kuka olet... mutta kun hyväksyt, se tulee 
olemaan kuin kukan avautuminen. ..” 

Hän sai minut ymmärtämään, että kävellessäni täyden tiskialtaan luo, oli Hänen rak-
kautensa kukka vihdoin alkanut kukkia sydämessäni... Tulen aina muistamaan sen hetken 
elämästäni. 

Seuraavana aamuna näin jälleen Michaelin ja Joeyn. Olimme nyt olleet, ensimmäisen 
kerran elämässämme, kokonaisen viikon erossa toisistamme. Pojat kertoivat innolla uudesta 
elämäntilanteestaan. Molemmat vaikuttivat onnellisilta ja rentoutuneilta. Olin helpottunut 
tietäessäni, että tästä lähtien heidän elämänsä olisi tasaisempaa ja turvatumpaa. 

Kesken juttelumme sanoin heille: ”Jude ei ole ollut äitinä aikaisemmin, kuten tiedätte. 
Hän tulee tekemään monia asioita eri tavalla kuin minä, mutta teidän täytyy muistaa, että 
hän rakastaa teitä paljon. 

”Mutta äiti”, Michael vastasi, ”hänhän on parempi, koska hän ei koskaan karju meille 
ja saan valita aamiaiseksi, mitä haluan.” 

Lapset ovat ihania! 
Yhdessäoloaikamme oli mukavaa, mutta samalla vaikeaa, koska en voinut vaientaa sy-

dämeni kaipausta. Suunnittelimme tapaavamme taas kahden viikon kuluttua. 
Seuraavana aamuna lähdin Marcian kotiin Pennsylvaniaan. Vietin viisi päivää Marcian 

ja hänen perheensä kanssa puhuen taukoamatta, kuten tavallisesti. Olimme olleet ystäviä 
pitkän ajan, ja oli ihanaa taas tavata häntä. Hän oli kauhistunut kuullessaan kritiikistä, mitä 
olin saanut Israelista palattuani. Hän ei ollut kuullut siitä mitään.

Heidän luonaan tein viimeiset valmistelut käydäkseni niissä seurakunnissa, jotka olivat 
kutsuneet minut vierailulle. 

Huomaamatta aikamme oli lopussa. Sanoin surullisena näkemiin ja jätin kaiken tutun 
taakseni. 

Yksi vaihe vaelluksestani Hänen rinnallaan oli päättynyt. 
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13. LUKU

ISÄN HUOLENPITO

Vanhempieni synagogassa käytettävässä rukouskirjassa on seuraava ajatus:
 
”Vain yksi mies luotiin maailman alussa opettamaan meille, että jos joku aiheut-

taa yhden ihmisen tuhon, niin kirjoitusten mukaan se olisi sama, kuin että’ koko 
maailma’ olisi tuhottu. Jos taas joku pelastaa yhden ihmisen, sana pitää häntä sen 
arvoisena, että hän on pelastanut ’koko maailman’.

Uusi liitto opettaa meille myös ihmiselämän arvon. Jeesuksen rakkaus oli niin suuri, että 
Hän olisi kestänyt kaiken, pelastaakseen edes yhden ihmisen synnin vallasta. Herra on 
auttanut minua ymmärtämään, miten suuri etuoikeus on saada tuoda Hänen rakkautensa 
majesteettisuutta edes yhden ihmisen elämään maan päällä. Niinpä sinä päivänä, jolloin 
jouduin eroamaan lapsistani, lausuin Herralle hiljaisen rukouksen. Tiesin, että jos loppu-
elämäni aikana minua voitaisiin käyttää tuomaan edes yksi henkilö Vapahtajan jalkojen juu-
reen, olisivat kaikki vuodattamani surun kyyneleet sen arvoisia. 

Rukoillessani en kyennyt edes muotoilemaan sanojani, sillä unelmani näytti niin mah-
dottomalta. Olin viettänyt kuusi kuukautta laaksossa, jossa monet ’salaiset synnit’ – ’pienet 
ketut, jotka viinitarhoja turmelevat’ (Korkea Veisu 2:15) – oli paljastettu Herran tutkivan 
katseen alla. Olin palannut Yhdysvaltoihin ja löytänyt suljetun oven toisensa jälkeen. Kuten 
Jobin kirjassa, olivat ystäväni nähneet elämäni tuhkassa ja yrittivät vakuuttaa, että minä olin 
väärässä. Olin aivan varma, että Jumala ei koskaan voisi käyttää minua, mutta Hän kuulee 
sydämemme hiljaisimmatkin rukoukset.

Matkani ensimmäisenä päivänä päädyin jonnekin Ohioon (matkalla Indianaan). Herra 
oli antanut minulle 16 dollaria motellihuoneen maksuun, koska minulla ei ensimmäisenä 
iltana ollut muuta yösijaa. Marcian mies, Dave, oli auttanut minua suunnittelemaan mat-
kani kartalla, joten ajoin valtatietä, jonka olimme valinneet. Opin hyvin pian, että annet-
tuani tämän matkan Herran käsiin, saattoi Hänellä olla erilaiset suunnitelmat kuin minulla. 
Valtatie oli täynnä kuhmuja ja reikiä, ja pieni autoni heilui armottomasti. Yllättäen minusta 
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alkoi tuntua, että Herra halusi minun kääntyvän takaisin pääväylälle, sille valtavalle tiever-
kostolle, joka ulottui maan toisesta laidasta toiseen. Minusta se vaikutti täysin epäloogiselta. 
Pääväylä ei ollut suorin tie, sillä se meni länteen, ja minä olin matkalla luoteeseen. Onneksi 
tajusin totella.( Kuhmut tiellä auttoivat siinä kummasti.)

Pitkä taival oli jo sinä päivänä takanapäin, ja kun näin motellin mainoskilven tiesin 
Herran haluavan, että jäisin sinne. Motelli maksoi ainoastaan 12,95 dollaria, ja siihen sisäl-
tyi aamiainen, joten minulle jäi vielä riittävästi rahaa seuraavan päivän lounaaseen.

Nautin hiljaisesta illastani yksinäni. Käytin ajan kirjoittaen kirjeitä, leväten ja rukoil-
len. Seuraavana aamuna Jeesus herätti minut, kuten tavallisestikin, ja olin hyvin yllättynyt 
huomatessani kellon olevan paljon enemmän kuin mitä olin ajatellut. Pukeuduin nopeasti, 
pakkasin ja kiirehdin aamiaiselle. Eräs vanhempi mieshenkilö lähti huoneestaan samalla 
hetkellä ja tervehti minua ystävällisesti: ”Hyvää huomenta. Eikö olekin kaunis päivä?”

Puhelimme jonkun aikaa ja hän kysyi, söinkö aamiaista yksinäni. Jeesus antoi minulle 
vinkin, ettei tämä tapaaminen ollut sattumaa.

”Syön aamiaista, mutta en yksinäni, sillä Herra on seuranani”, vastasin
Hän kysyi minulta myös, kävinkö työssä, ja vastaukseni oli sama: ”Herra on työnanta-

jani!”
”Tästä tulee varmasti kiinnostava aamiainen. Saanko liittyä seuraanne?”
Toivotin hänet tervetulleeksi ja rukoilin Herralta viisautta. Hän kuunteli tarkkaavai-

sena, kun kerroin hänelle Herran rakkaudesta. Muutaman minuutin kuluttua hän kertoi 
minulle olevansa papin poika, ja että myös hän oli kerran ottanut Jeesuksen vastaan henki-
lökohtaiseksi oppaakseen.

”Siitä on jo monta vuotta. Olen halunnut kulkea Hänen kanssaan jälleen, mutta tieni 
ovat tulleet syntisiksi, enkä ole varma haluanko luopua niistä. Antaisikohan Herra edes 
anteeksi, vaikka luopuisinkin niistä?” hän jatkoi.

Kerroin hänelle, kuinka Herra oli muuttanut matkareittiäni, ja lähettänyt minut juuri 
tähän motelliin.

”Teidän tapaamisenne tänään ei ollut sattumaa. Kaikki tapahtui Jeesuksen suuresta rak-
kaudesta teitä kohtaan. Hän ei pyydä teitä muuttumaan päivässä. Hän sanoo yksinkertai-
sesti: ’Tule ja tartu käteeni tänään, niin selvitämme tilanteen yhdessä.’”

Aamiaisen jälkeen kysyin häneltä, oliko hän valmis ottamaan vastaan Jeesuksen tarjo-
uksen. Hänen vastauksensa oli: ”Kyllä”. Liitimme siis kätemme rukoukseen. Jeesus kosketti 
häntä anteeksiantavalla rakkaudellaan, ja hän lähti sinä aamuna matkaan käsi Jeesuksen 
kädessä. Niin usein Herran tiellä saamme itse apua, samalla kun annamme sitä muille. Uusi 
veljeni sanoi seuraavaksi: ”Eilen illalla näin hississä naisen, jota luulin prostituoiduksi. Jos 
hän olisi ollut, olisi se maksanut minulle 20 dollaria. Tänään olen tehnyt elämässäni täys-
käännöksen. Olkaa hyvä ja ottakaa tämä raha vastaan, edistääksenne Herran työtä!”

Menin takaisin huoneeseeni ja annoin ilonkyyneleiden virrata. Tämä oli vasta matkani 
ensimmäinen päivä, ja Herra oli vastannut elämääni koskevaan rukoukseen. Hän oli käyt-
tänyt minua johdattaakseen jonkun luokseen. Herran hyvyys valtasi minut kokonaan. Hän 
nosti minut lempeästi laaksosta korkeimmalle huipulle, ja sieltä lähtivät tunteeni liitoon. 
Jumala, Kaikkivaltias, iloitsee tehdessään suuria tekoja – jopa vähimmälle lapselleen.

Seuraavan iltani määränpää oli pieni kaupunki Indianassa, lähellä Kentuckyn rajaa. 
Minun oli tarkoitus viettää kaksi päivää lankoni tädin ja sedän luona.

Tunsin, heti astuttuani ovesta sisään, olevani tervetullut. He eivät kohdelleet minua 
muukalaisena, joka itse asiassa olin, vaan he kohtelivat minua kunniavieraanaan, ja tunsin 
oloni kotoisaksi.

Ensimmäisenä iltana kuuntelin, kun Spencer ja Evelyn lauloivat minulle. He ovat ihas-
tuttavia gospel-laulajia, ja olivat vuosien ajan pelastaneet monia tekemällä katutyötä. Mutta 
paikallisseurakunta, uskomatonta kyllä, oli pyytänyt heitä lopettamaan. (Perinteinen kris-
tillisyys on usein unohtanut todellisen tarkoituksensa tuoda toisia ’Kristuksen tuntemisen 
täyteyteen’.) Meillä oli niin mukavaa yhdessä, jutellessamme ja ylistäessämme, että kello oli 
jo yli puolenyön, ennen kuin marssimme vuoteeseen.

Seuraavana iltana he alkoivat laulaa Spencerin säveltämää laulua. Se oli hyvin surullinen 
laulu, joka kertoi pienen lapsen kuolemasta. Kysyessäni heiltä tästä laulusta, he kertoivat 
heidän ainoan lapsensa kuolleen vähän syntymänsä jälkeen. Eivätkä he koskaan kyenneet 
saamaan toista lasta.

Kuunnellessani laulua Herra kuvaili tilannetta minulle: ”Spencer rakasti lasta koko sy-
dämestään, ja kun lapsi kuoli, ei hän koskaan kyennyt antamaan minulle anteeksi. Siitä on 
27 vuotta, ja koska hän ei koskaan todella jättänyt murheitaan minun käsiini, ovat taakka 
ja suru hänen sydämellään vielä tänäkin päivänä.” Minä jos kuka tajusin hänen kokemansa 
tyhjyyden.

”Spencer”, sanoin hellästi, ”Herra puhui minulle ja pyysi, että antaisit Hänelle anteeksi 
pienen tyttärenne kuoleman. Jeesus kaipaa saada täyttää sinut rakkaudellaan ja rauhallaan, 
mutta se on niin kauan mahdotonta, kun kannat tuota anteeksiantamattomuutta sydämes-
säsi.”

Hän nyökkäsi. Rukoillessamme Jeesus täytti hänet yli ymmärryksen käyvällä rauhalla.
Sen jälkeen tapahtui ihmeellistä. Jumalan Henki sitoi meidät perheeksi. Hän otti van-

hemmat, jotka olivat vailla lasta, ja lapsen, joka tarvitsi uskovia vanhempia, ja teki meidät 
yhdeksi. Hän todella yhdisti sydämemme, ja toinen toistamme kohtaan tuntema rakkaus 
oli niin syvä ja todellinen, ikään kuin se olisi aina ollut olemassa. Eron hetki seuraavana 
päivänä oli surullinen, mutta samalla täynnä erityistä iloa, saadessani halata uutta äitiä ja 
uutta isää vielä kerran ennen lähtöäni.

Vaikka en olekaan nähnyt uutta perhettäni kuukausiin, ei rakkauden side ole höltynyt 
– päinvastoin, se kasvaa päivä päivältä. Äidin kirjeet ovat aina siunaukseksi ja rohkaisuksi.
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Seuraavana iltana vierailin pienessä seurakunnassa Ohiossa. Sieltä matkasin Falls Cree-
kiin, erääseen toiseen pieneen kaupunkiin, Pennsylvanian sydämessä.

Tulen aina muistamaan Falls Creekin seurakunnan sellaisena kuin näin sen ensimmäi-
senä iltana. Dorothy oli minua ovella vastassa ja ohjasi minut suureen viihtyisään olohuo-
neeseen, missä oli tuoleja rivissä. Hän esitteli minut miehelleen, joka istui siellä lapsenlapsi 
sylissään. Sitten tapasin heidän ihastuttavan tyttärensä Lindan, joka touhusi kiireisenä keit-
tiössä, ja koko muun klaanin. Ensihetkestä lähtien minusta tuntui, kuin olisin tuntenut 
heidät koko ikäni. Näin tervetulleeksi he saivat minut tuntemaan itsen.

Kello kahdeksalta illalla kaikki kerääntyivät olohuoneeseen kuulemaan, mitä minulla 
oli sanottavaa. He eivät voineet aavistaakaan, mitä Herra oli puhunut minulle koko päivän 
ajan. Hän halusi minun kertovan erostani Joeystä ja Mikestä. Yleensä en halunnut kertoa 
siitä kenellekään, sillä en kestänyt koko ajatusta. Joka kerta kun olin pyytänyt Herraa muut-
tamaan mieltään, Hän vastasi: ”Se on kertomus minun rakkaudestani ja voimastani sinun 
elämässäsi.”

Niinpä sitten kuuliaisena aloin kertoa vaelluksestani Hänen rinnallaan, kertoen myös 
kipeän osuuden. Kerroin vain osan, koska minun oli määrä puhua siitä myös seuraavana 
iltana.

Hyvin usein kertoessani jostain periaatteesta, jonka Jeesus oli opettanut, vaihtoivat kuu-
lijat hymyileviä katseita keskenään. Olin niin tottunut kritiikkiin, että olin varma heidän 
kaikkien olevan eri mieltä kanssani. Mutta lopetettuani puheeni he kertoivat, että sanani oli 
vahvistanut sen, mitä Herra oli heille opettanut.

Dorothy sanoi: ”Olemme oppineet Kristuksen puolesta kärsimisen merkityksen ja tar-
peen antaa elämämme Hänelle täydellisesti.” Muut nyökkäsivät olevansa samaa mieltä. Hän 
jatkoi: ”Sinun puheesi oli meille vahvistus, että Hänen voimansa on todellinen, eikä mikään 
elämässämme ole yhtä tärkeää kuin Hänen seuraamisensa. Miten Hän sitten meitä johdat-
taakaan – laaksoihin tai vuorenhuipuille.” Torjutuksi tulemisen pelkoni oli perusteeton ja 
tiesin, että minun oli opittava luottamaan Herraan ehyemmin.

Rukoushetken jälkeen siirryimme keittiöön nauttimaan kahvia ja kakkuja ja pitämään 
hauskaa. Siellä kerrottiin hauskoja juttuja. Eräskin kaveri nauroi niin kovin, että hän istui 
vahingossa kakun päälle.

Seuraavan iltapäivän rukoushetkessä Herra kysyi minulta: ”Oletko halukas puhumaan 
tämän illan kokouksessa erosta ilman minun voimaani?” En aivan ymmärtänyt mitä Hän 
tarkoitti, ja sen tähden jätin koko asian Hänen käsiinsä, mutta sydän raskautettuna.

Olin suunnitellut aloittavani illalla puheeni sapattikynttilärukouksella, koska oli per-
jantai-ilta. Rukous- ja ylistyshetken jälkeen annettiin vastuu illasta jälleen minulle. Polvis-
tuin kahvipöydän ääreen lukeakseni siunauksen, ja yllättäen Hänen voimansa oli poissa. 
Yritin vaivalloisesti jatkaa puhettani.

”Eilen illalla minä kerroin teille, kuinka Herra kysyi minulta, rakastinko minä Häntä 
enemmän kuin omia lapsiani. Kertominen oli helppoa silloin, koska minulla oli Herran voima. 
Tänä iltana, ilman Hänen voimaansa, näette vain äidin itkemässä lastensa tähden.”, huokai-
sin syvään, enkä kyennyt sanomaan sanaakaan. Ilman Hänen voimaansa en kyennyt millään 
tavalla kontrolloimaan surun aaltoja, enkä hillitsemään kaiken kattavaa menetyksen tunnetta.

Hetken kuluttua Hänen voimansa palasi. Oli ikään kuin Hänen kätensä olisi helläs-
ti kuivannut kyyneleet. Tietämättäni oli Pyhä Henki tehnyt työtään puhuessani. Hän oli 
paljastanut pelkoja, jotka itse kullakin oli ollut esteenä, voidakseen antautua Hänelle täy-
dellisemmin. He näkivät eron omin silmin. Nyt he tajusivat, että Hänen voimassaan me 
kestämme mitä tahansa.

Myöhemmin tajusin, että kokemus auttoi ennen kaikkea minua itseäni. Se oli konk-
reettisin ja näkyvin osoitus Hänen voimansa riittävyydestä, jonka koskaan olin saanut. 
Koko Israelissa oloaikanani, ja senkin jälkeen, olin ollut tietämätön, että Hänen voimansa 
oli koko ajan ollut minun kanssani. Vasta kun Hän otti sen pois opin, että en koskaan saisi 
pitää sitä itsestäänselvyytenä.

Monet rukoilivat itselleen syvempää antautumista. Päätimme kokouksen ja vetäydyim-
me keittiöön.

Isäntäväkeni tietämättä olin saapunut Falls Creekiin vain yhdeksän dollaria taskussani. 
Taloudellinen tilanteeni oli kuitenkin Herran tiedossa. Istuin keittiön pöydän ääressä, kun 
Dorothy yllättäen ojensi minulle tyhjän perunalastupussin. ”Pitele sitä”, hän pyysi. Häm-
mästyksekseni hän tyhjensi täyden ruukullisen rahaa siihen pussiin.

”Säästän pikkurahat aina koko vuoden ajalta jotakin tärkeää jakamisen hetkeä varten. 
Noin viikko sitten kysyin Herralta, mitä Hän halusi minun tekevän niillä, ja tänä aamuna 
Hän kertoi minulle, että ne pitäisi antaa sinulle.”

Kaikki taputtivat. Hänen miehensä antoi minulle kaksi shekkiä seurakunnalta ja selitti: 
”Yleensä annamme 75 dollaria jokaiselle, joka tulee puhumaan. Eilen illalla päätimme sul-
kea toisen pankkitilimme, ja antaa nekin rahat sinulle!” Toinen shekki oli 40 dollarin suu-
ruinen.Siinä vaiheessa kaikki hymyilivät. Herra oli ilmeisesti puhunut kullekin henkilölle 
erikseen ja kehottanut heitä antamaan tietyn summan jo antamansa lahjoituksen lisäksi. 
Muutamassa sekunnissa minulla oli käsi täynnä shekkejä. En ollut uskoa silmiäni.

Tiesin, että heitä rohkaisisi saada tietää, kuinka tärkeää heidän kuuliaisuutensa oli ollut. 
Sitten oli minun vuoroni kertoa heille: ”Saavuin tänne tasan 9 dollaria mukanani. Herra ei 
salli minun pyytävän rahaa ihmisiltä, niinpä minun täytyi vain luottaa, että Hän jotenkin 
aina auttaa minua. En voinut edes uneksia, että saapuessani tänne lähes rahattomana, lähti-
sin kahden päivänä kuluttua eteenpäin kassit täynnä rahaa!”

Niille, joille Jumalan tiet eivät ole tuttuja, on rahan vastaanottaminen muilta ihmisiltä 
outoa, maailman tavoille vierasta. (Vuosien mittaan olen oppinut, että Jumalan tiet ovat 
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paljon suuremmat.)  Minulle uskon varassa eläminen on ollut asteittainen prosessi. Se al-
koi melkein heti kun Herra alkoi ilmaista rakkauttaan minulle. Opetukset syvenivät, kun 
luottamukseni Isän huolenpitoon kasvoi. Saimmehan lasten kanssa nähdä Hänen uskol-
lisuutensa niin usein, erityisesti ollessamme Israelissa. Herra puhui minulle kerran asiasta 
suoraan. Hän herätti minut aikaisin eräänä aamuna ja kysyi: ”Kun olit lapsi, murehditko 
joka aamu herätessäsi, syöttäisivätkö vanhempasi sinut ja pukisivatko he päällesi ja kertoi-
sivatko he sinulle mitä tehdä?”

Kysymys oli mielestäni niin hullunkurinen, että se sai minut melkein nauramaan. Lap-
sena en murehtinut sitä minuuttiakaan (minun ei onneksi tarvinnut.) Heräsin joka aamu 
huolettomana tietäen, että aamiainen oli pöydässä, ja että äitini lähettäisi minut kouluun 
oikeaan aikaan. En koskaan edes ajatellut tarvitsevani kenkäparia tai lämmintä talvitakkia. 
Vanhempani huolehtivat minusta aina, ja pidin heidän huolenpitoaan itsestäänselvyytenä. 
Sen tähden en tiennyt mitään pelosta, johon Herra viittasi.

Hän sanoi minulle: ”Minä olen taivaan ja maan Luoja, etkä silti luota Minuun läheskään 
niin paljon, kun luotit vanhempiisi.”

Nyt näin asian selvästi, ja tuntui täysin hullunkuriselta, että luotin omiin vanhempii-
ni enemmän kuin Häneen. Hänen viisautensa on ääretön ja rakkautensa niin suuri, enkä 
kuitenkaan ollut oppinut luottamaan Häneen aivan perusasioissa. Sinä aamuna luin jälleen 
Luukkaan sanat, ja nyt ensimmäistä kertaa ymmärsin, että ne oli tarkoitettu olemaan enem-
män kuin vain kauniita sanoja. Ymmärsin, että Hän tarkoitti näin kirjaimellisesti – eikä 
ainoastaan menneinä aikoina, vaan ne on tarkoitettu myös meille, tänäkin päivänä.

”Ja hän sanoi opetuslapsillensa: ’Sen tähden minä sanon teille: älkää murehtiko 
hengestänne, mitä söisitte, älkääkä ruumiistanne,
mitä päällenne pukisitte. Sillä henki on enemmän kuin ruoka, ja ruumis enem-
män kuin vaatteet.

Katselkaa kaarneita: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa, eikä niillä ole säilytyshuo-
netta eikä aittaa; ja Jumala ruokkii ne. 

Kuinka paljoa suurempiarvoiset te olette kuin linnut!
Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa? Jos siis 

ette voi sitäkään, mikä vähintä on, mitä te murehditte muusta?
Katselkaa kukkia, kuinka ne kasvavat: eivät ne työtä tee eivätkä kehrää. Kui-

tenkin minä sanon teille: ei Salomo kaikessa loistossansa 
 ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä.

Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna 
uuniin heitetään, kuinka paljoa ennemmin teidät, te vähäuskoiset!

Älkää siis tekään etsikö, mitä söisitte ja mitä joisitte, älkääkä korkeita tavoitel-
ko.

Sillä näitä kaikkia maailman pakanakansat tavoittelevat; mutta teidän Isänne 
kyllä tietää teidän näitä tarvitsevan.

Vaan etsikää Jumalan valtakuntaa, niin myös nämä teille annetaan sen ohes-
sa.”
Luuk. 12:22 - 31

Kuten Yrjö Müller toteaa, että Herra välittää pienimmästäkin varpusesta. Matteuksen evan-
keliumissa Jeesus sanoo:

”Eikö kahta varpusta myydä yhteen ropoon? Eikä yksikään niistä putoa maahan 
teidän Isänne sallimatta. 

Ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut.  Älkää siis peljätkö; te olette 
suurempiarvoiset kuin monta varpusta.
Matt. 10:29 - 31

Luukkaan evankeliumissa Jeesus sanoo:

”Eikö viittä varpusta myydä kahteen ropoon? Eikä Jumala ole yhtäkään niistä 
unhottanut.”  Luuk. 12:6

Kun kahta ropoa uhrattiin, saatettiin laittaa ’yksi varpunen’ kaupanpäällisiksi, koska sitä 
pidettiin niin vähäarvoisena. Kuitenkin Jumala välittää jopa yhdestä varpusesta, vaikka se ei 
ole sen arvoinen, että se otettaisiin kaupanteossa huomioon.

Tällainen oli uskontiellä vaellukseni alkumatka. Hänen periaatteensa olivat hyvin yk-
sinkertaiset ja ehdottomat. Minun ei pitäisi kertoa tarpeistani muille kuin Hänelle. Hän 
neuvoisi päivittäisen kulkusuunnan. Minun tuli pysyä kuuliaisena Hänen tahdolleen. Mi-
nun tuli kääntyä Hänen puoleensa kaikissa elämäni tarpeissa, mutta Hän määritteli tarpeeni. 
(Isä Malachin tarinan avulla olin oppinut, että en saisi rukoilla omassa viisaudessani. Opin 
myös, että Jumalan tahdon mukaisten asioiden rukoileminen soveltui myös uskonvarassa 
elämiseen.) Opin myös, että antaminen on keskeinen näkökulma uskonvaraiseen elämään. 
Herra opetti minulle, että kymmenysten antaminen – että annetaan kymmenen prosenttia 
palkasta Jumalan valtakunnan työhön -- on minimi. Kaikki mikä meillä on, kuuluu Hänel-
le, ja kaikkea tulisi käyttää Hänen johdatuksessaan.

Oppiessamme elämään Hänen tahtonsa keskipisteessä, ilo on loppumaton, eivätkä Hä-
nen armonsa yllätykset lopu koskaan.

Vähitellen minulle kirkastui, että Herra oli kutsumassa minua kokopäiväiseen palvelu-
tehtävään. Aluksi olin häpeissäni ja pyytelin anteeksi, ihmisten kysellessä mitä teen. Selitin 
lamautuneena: ”Minulla on maisterin tutkinto sosiaalityössä, mutta nyt… tuota noin… 
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itse asiassa, palvelen Herraa kokopäiväisesti.. ”.  Ajan kuluessa Herra otti minut tästä kiinni. 
Eräänä päivänä, annettuani tavanomaisen anteeksi pyytelevän vastaukseni, tunsin Hänen 
tyytymättömyytensä. Hän puhui asiansa selväksi: ”Kuinka uskallat pyytää anteeksi sitä, että 
palvelet Minua. Minä olen Kuningasten Kuningas ja herrojen Herra, eikä maan päällä ole 
tärkeämpää tehtävää!”

Saatoin vain itkeä katumuksen kyyneliä, sillä ymmärsin sanojen sisältämän totuuden. 
Sen jälkeen en ole koskaan enää pyydellyt anteeksi, ja olen sydämeni pohjasta ymmärtänyt, 
minkä etuoikeuden Hän on minulle antanut, saadessani olla Hänen palvelijansa ja ystävän-
sä.

On vaikea selittää, mitä tarkoittaa se, että Hän huolehtii päivittäisistä tarpeistamme. 
Tämä sai alkunsa jo Mooseksen päivinä, jolloin Jumala kuvaili Moosekselle huolellisesti 
suunnitelmansa ja sääntönsä, jotka Hän oli laatinut Israelin huoneelle. Puhuessaan Aaronin 
kautta, Jumala asetti leeviläiset erikseen muista heimoista palvelemaan Häntä ’ilmestysma-
jassa’. Hän selitti tarkasti, kuinka kaikki israelilaisten kymmenykset rahasta, hedelmistä ja 
parhaasta öljystä olisi heidän ’ikuinen osansa’. Sitten Herra sanoi Aaronille:

”Sinulla älköön olko perintöosaa heidän maassansa, älköönkä osuutta heidän kes-
kellänsä; minä itse olen sinun osuutesi ja perintöosasi israelilaisten keskellä.”
4. Moos. 18:20

Sitten Herra ohjasi heitä antamaan kymmenykset kymmenyksistä.

”Puhu leeviläisille ja sano: ’Kun te israelilaisilta otatte ne kymmenykset, jotka 
minä olen määrännyt heidän teille annettavaksi perintöosaksenne,
niin antakaa siitä Herralle anti, kymmenykset kymmenyksistä’. ”
4. Moos. 18:26

Jo aivan alusta Herra asetti periaatteen, että Israelin huoneen jäsenten oli huolehdittava 
niistä, jotka Herra oli erottanut kokotoimiseen palveluun, mutta heidänkin tuli antaa saa-
misistaan. Tämä muistuttaa myös niitä ohjeita, joita Jeesus antoi opetuslapsille lähettäes-
sään heidät Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö.

”Ja missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa: ’Taivasten valtakunta on tullut lähelle’. 
Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitaalisia, ajakaa ulos riivaa-
jia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. 

Älkää varustako itsellenne kultaa, älkää hopeata, älkääkä vaskea vyöhönne, 
älkää laukkua matkalle, älkää kahta ihokasta, älkää kenkiä, älkääkä sauvaa; sillä 

työmies on ruokansa ansainnut.” Matt. 10:7 - 10

Jeesus opettaa, että on autuaampaa antaa kuin ottaa. Hän siunaa ne, jotka antavat Hänen 
nimessään. Lopulta ymmärsin, että Hänen palvelemisensa voi olla kokopäivätoimista työtä, 
ei sellaista, mitä tulisi hävetä, vaan sellaista, mistä voi aina iloita. Herra auttoi minua huo-
maamaan, että Hän pitäisi huolta tarpeistani vaeltaessani ja tehdessäni työtä Hänen tahdos-
saan. Herran tiet ovat aivan erilaiset kuin maailman tiet. Ja avain kaikkeen on kuuliaisuus, 
joka löytyy vain kuuntelevan sydämen kautta.

Herran tiet ovat niin erilaiset kuin maailman tiet. Tätä kuvataan kauniisti Jeesuksen 
antamassa rakastetussa ”vuorisaarnan” osassa.

”Ja hän nosti silmänsä opetuslastensa puoleen ja sanoi: ’Autuaita olette te, köyhät, 
sillä teidän on Jumalan valtakunta.

Autuaita te, jotka nyt isoatte, sillä teidät ravitaan! Autuaita te, jotka nyt itket-
te, sillä te saatte nauraa!

Autuaita olette te, kun ihmiset vihaavat teitä ja erottavat teidät yhteydestään 
ja herjaavat teitä ja pyyhkivät pois teidän nimenne ikään kuin jonkin pahan - Ih-
misen Pojan tähden.

Iloitkaa sinä päivänä, riemuun ratketkaa; sillä katso, teidän palkkanne on suu-
ri taivaassa; sillä näin tekivät heidän isänsä profeetoille.

Mutta voi teitä, te rikkaat, sillä te olette jo saaneet lohdutuksenne!
Voi teitä, jotka nyt olette kylläiset, sillä teidän on oleva nälkä!
Voi teitä, jotka nyt nauratte, sillä te saatte murehtia ja itkeä!
Voi teitä, kun kaikki ihmiset puhuvat teistä hyvää! Sillä niin tekivät heidän 

isänsä väärille profeetoille.
Luuk. 6:20-

Mutta teille, jotka kuulette, minä sanon: rakastakaa vihollisianne, tehkää hyvää 
niille, jotka teitä vihaavat, siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa niiden 
edestä, jotka teitä parjaavat.

Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa hänelle toinenkin, ja jos joku ottaa sinulta 
vaipan, älä häneltä kiellä ihokastasikaan.

Anna jokaiselle, joka sinulta anoo, äläkä vaadi takaisin siltä, joka sinun omaasi 
ottaa.

Ja niin kuin te tahdotte ihmisten teille tekevän, niin tehkää tekin heille.
Ja jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mitä kiitosta teille siitä tulee? 

Rakastavathan syntisetkin niitä, jotka heitä rakastavat. Ja jos teette hyvää niille, 
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jotka teille hyvää tekevät, mitä kiitosta teille siitä tulee?  Niinhän syntisetkin te-
kevät. Ja jos te lainaatte niille, joilta toivotte saavanne takaisin, mitä kiitosta teille 
siitä tulee? Syntisetkin lainaavat syntisille saadakseen saman verran takaisin.

Vaan rakastakaa vihollisianne ja tehkää hyvää ja lainatkaa, toivomatta saavan-
ne mitään takaisin; niin teidän palkkanne on oleva suuri, ja te tulette Korkeim-
man lapsiksi, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille.

Olkaa armahtavaiset, niin kuin teidän Isänne on armahtavainen.
Älkääkä tuomitko, niin ei teitäkään tuomita; älkää kadotustuomiota lausuko,  

niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin an-
teeksi  annetaan.

Antakaa, niin teille annetaan. Hyvä mitta, sullottu, pudistettu ja kukkurainen, 
annetaan teidän helmaanne;  sillä millä mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille 
takaisin.”
Luuk. 6:20 - 38

Monet kristityt antavat kymmenen prosenttia omastaan, ja ovat tyytyväisiä antaessaan tä-
mänkin verran. Se on usein merkkinä siitä, että he ovat antautuneet Herralle ainoastaan 
kymmenprosenttisesti. En tietenkään yritä kieltää ihmisiä antamasta kymmenyksiä, onhan 
hyvin siunattua antaa osa Herran työhön. Kymmenysten antaminen on kuitenkin tarkoi-
tettu minimiksi, ja meidän tulisi varmistaa, että elämämme on TÄYDELLISESTI annettu 
Herran käsiin. Hän kehottaa meitä kirjoituksissaan yhä uudelleen rakastamaan Häntä kai-
kesta sydämestämme ja varoittaa meitä pidättämästä mitään itsellemme.

On vaikeata kasvaa ulos ’perinteisestä kristillisyydestä’! Vain Jumala itse voi kutsua mei-
dät palvelukseensa, mutta monet ovat jo sulkeneet sydämensä tällaiselta mahdollisuudelta.

 
”Ja hän puhui heille vertauksen sanoen: ’ Rikkaan miehen maa kasvoi hyvin. Niin 
hän mietti mielessään ja sanoi: Mitä minä teen, kun ei minulla ole, mihin viljani 
kokoaisin? Ja hän sanoi: ’Tämän minä teen: Minä revin maahan aittani ja raken-
nan suuremmat ja kokoan niihin kaiken eloni ja hyvyyteni; ja sanon sielulleni: 
sielu, sinulla on paljon hyvää tallessa moneksi vuodeksi; nauti lepoa, syö, juo ja 
iloitse.’ 

Mutta Jumala sanoi hänelle: Sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan 
sinulta pois; kenelle sitten joutuu se, minkä sinä olet hankkinut?

Näin käy sen, joka kokoaa aarteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Juma-
lan tykönä.” Luuk 12:6- 21

Maailman silmissä näyttää suurelta riskiltä hylätä kaikki näennäisesti turvallinen, ja luottaa 

yksin Herraan. Mutta niille, jotka tuntevat Hänet, olisi suurempi riski olla tekemättä näin. 
Sillä silloin voimme levätä Hänen lupauksissaan ja huolenpidossaan, ja se on paljon parem-
paa, kuin mitä maailma pystyy tarjoamaan.
 

”Myykää, mitä teillä on, ja antakaa almuja; hankkikaa itsellenne kulumattomat 
kukkarot,  loppumaton aarre taivaisiin, mihin ei varas ulotu ja missä koi ei turmele.

Sillä missä teidän aarteenne on, siellä on myös teidän sydämenne.”
Luuk. 12:33 - 34
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14. LUKU

OPPITUNTEJA RAKKAUDESTA

 

Sanottuani hyvästi seurakunnalle Pennsylvaniassa palasin Connecticutiin viettämään 
viikonlopun poikieni kanssa. Olisin halunnut tavata heitä jokaisena viikonloppuna 
mutta tiesin, että se olisi vaikeuttanut heidän sopeutumistaan. Yhdessä viettämämme 

aika oli haikeaa. Sovimme tapaavamme toisemme jälleen kahden viikon kuluttua. Tällä 
kerralla lähdin heidän luotaan uudella tavalla tietoisena Herran voimasta, ja tunsin syvää 
kiitollisuutta Hänen avustaan. Itkin siitä huolimatta, poikien ajaessa Joen kanssa jälleen 
pois, mutta en koskaan niin epätoivoisena kuin Pennsylvanian iltana.

Seuraavana aamuna olin jälleen matkalla. Ajoin Philadelfiaan, jossa vierailin eräässä 
seurakunnassa. Sitten nousin Greyhound linja-autoon ja olin matkalla sisareni luokse Min-
neapolisiin. 

Linja-autossa kului monta hiljaista tuntia, ja tänä aikana Herra ilmaisi yllättäviä suun-
nitelmiaan seuraavien kuukausien varalle. Ymmärsin, että Hän tahtoi minun osallistuvan 
Saksassa erääseen pääsiäisretriittiin. Saisin vierailla Klausin luona Castrop-Rauxelissa ennen 
kuin matkustaisin Englantiin tapaamaan nuorinta sisartani Cathyä ja hänen aviomiestään. 
Vasta sitten palaisin kotiin Israeliin. Ne olivat pelottavia uutisia. Eri maassa asuminen mer-
kitsi todellista eroa Mikestä ja Joeystä. Mutta mitä muuta saatoin tehdä, kuin uskoa Herran 
rakkauteen heitä ja itseäni kohtaan.

Oli myös kauhistuttavaa kuulla joutuvansa Saksaan. Itse asiassa olin joskus sanonutkin 
Herralle, että matkustaisin mielelläni minne tahansa Hän halusi minut lähettää, paitsi en 
Saksaan. En todellakaan halunnut mennä sinne. Nyt näytti kuitenkin siltä, että Saksa oli-
si ensimmäinen maa listallani. Minulla oli suhteellisen turvallinen olo, koska minulla oli 
tuskin rahaa palata Philadelfiaan, saatikka sitten matkustaa Saksaan. Niinpä jätin kaiken 
jälleen Hänen käsiinsä.

Linja-auton ajaessa eteenpäin syvennyin lukemaan Watchman Neen kirjaa. Hän opet-
taa, kuinka tärkeää Kristuksen seuraajille on panna oma minä täysin syrjään ja odottaa 
Hengen johdatusta kaikilla elämän alueilla, ajatusmaailma mukaan lukien.

”Mutta miksi? Tämähän on järjetöntä. Sehän on melkein sama, kuin jos Hän käskisi 
meidän lopettaa ajattelemisen.”, ihmettelin itsekseni. Herra myönsi heti minun olevan oi-
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keassa.Olin järkyttynyt ja väitin vastaan: ”Mutta Herra, tämähän on mahdotonta. Kuinka 
ihmeessä voisin lopettaa ajattelemisen? Miksi ylipäänsä annoit meille järjen?”

Hänen vastauksensa oli luja: ”Aina, kun huomaat ajattelevasi, niin pysähdy hetkeksi 
analysoimaan ajatuksiasi. Suurimman osan ajasta suunnittelet; murehdit tai kritisoit. Aina 
kun olet vaipunut ajatuksiisi, pysähdy ja kysy itseltäsi yksi kysymys: ”’Viekö ajatukseni mi-
nut lähemmäksi Jeesusta, vai estääkö se minua kuulemasta Hänen ääntään?”’

Tiesin heti, että Hänen selityksensä oli totta. Omat ajatukseni veivät minut hyvin har-
voin, jos koskaan, lähemmäksi Häntä. Tuntui mahdottomalta syrjäyttää omat ajatuksensa, 
mutta tiesin Hänen kutsuvan minua tällaiseen kurinalaisuuteen. Lihallinen mieleni epäröi 
aluksi usein. Keksin kaikki tyypilliset vastaväitteet. ”Jos Jumala odotti minun olevan robot-
ti, niin miksi Hän loi minulle järjen?” Mutta syvällä sisimmässäni tiesin, että tämä oli oman 
ylpeyteni ääni. Kuinka hitaasti ja kivuliaasti kuolemmekaan itsellemme. Lopulta opin, että 
inhimillinen viisaus, verrattuna Hänen viisauteensa, menettää kaiken vakuuttavuutensa. 
Lapsena minut oli testattu ja silloin todettiin, että minulla on korkea älykkyysosamäärä. 
Olin opiskellut yliopistossa ja suorittanut kaksi loppututkintoa. Sen lisäksi olin erikoistu-
nut perheterapiatyöhön. Jos tätä kaikkea verrataan Jumalan, Luojamme viisauteen, on se 
äärettömän pientä!

”Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole 
minun teitäni, sanoo Herra. 

Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeam-
mat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne.’
Jes. 55:8 - 9

Hän alkoi opettaa uudenlaista luottamusta, jonka olemassaolostakaan en ollut tiennyt. Olin 
luullut luottavani Häneen, antaessani kaksi poikaani Hänen käsiinsä, mutta nyt Hän alkoi 
opettaa täydellistä luottamusta. Ei ainoastaan lasteni kohdalla, päivittäisissä tarpeissa, ruoas-
sa ja vaatteissa, vaan vieläpä ajatusteni kohdalla. Ymmärsin, että voimme kyetä kuulemaan 
Hänen hiljaista ääntään silloin, kun oma mielemme on aivan rauhallinen.

Samana päivänä yritin laskea ajatukseni Hänen käsiinsä. Ymmärsin heti sen eliminoi-
van erään perusongelman: oliko jokin asia minun vai Hänen tahtonsa. Ei siis voinut olla 
kyse muusta kuin Hänen tahdostaan, jos opimme, ettei meillä omaa tahtoa edes ole. Nyt 
ymmärsin uudella tavalla myös Veli Lawrencea, kuinka hänen oli mahdollista olla jatkuvasti 
Jumalan läsnäolon tunnossa.

”Herra, neuvo minulle tiesi, opeta minulle polkusi. Johdata minua totuutesi tiellä 
ja opeta minua, sillä sinä olet minun pelastukseni Jumala. Sinua minä odotan 
kaiken päivää.” Ps. 25:4 - 5

 ”Ja sinä – käänny Jumalasi tykö, noudata laupeutta ja oikeutta ja pane alati toi-
vosi Jumalaasi.” Hoos. 12:7

Andrew Murray selittää tätä periaatetta havainnollisesti kirjassaan Waiting on God (Jumalan 
odottaminen).

’Jos Jumalan odottaminen on uskon todellinen sisältö, tulee Hengen parantavan 
vaikutuksen tällaisessa täydellisessä riippuvuudessa olla jatkuvaa. Jumalan kut-
su, ’odota Jumalaasi alati’, tulee hyväksyä ja sitä tulee totella… Tällainen jatkuva 
odottaminen on välttämättömyys. Niille, jotka tyytyvät kristillisessä elämässään 
vähään, se tuntuu ylelliseltä, joltakin enemmältä, kuin mikä on tarpeen ollakseen 
hyvä kristitty. Mutta kaikki, jotka rukoilevat ’Herra! Tee minut yhtä pyhäksi, 
kuin anteeksisaanut syntinen voi olla. Täytä minut niin täysin Sinun rakkaudel-
lasi, kuin Sinä tahdot minut täyttää. Pidä minut niin lähellä itseäsi, kuin vain 
mahdollista on.’, tuntevat heti, että se on jotakin, mitä on tavoiteltava. He tun-
tevat, että ei voi olla jatkuvassa yhteydessä Jumalaan, eikä täydellisesti sitoutunut 
Kristukseen, eikä pysyvää voittoa synnistä, eikä valmiutta palveluun, ellei alati 
odota Herraa.

Tällainen jatkuva odottaminen on mahdollisuus...”

Edelleen Andrew Murray selittää, että meidän tulee käsittää Jumalan tekevän meissä työ-
tään jatkuvasti. Jos ajattelemme Herran tekevän työtään alati, ymmärrämme, että on mah-
dollista odottaa Häntä jatkuvasti.

”Jatkuvan odottamisen tila syntyy silloin itsestään. Täynnä uskoa ja iloa on silloin 
Hengen mieli. ’Sinua minä odotan kaiken päivää.’ Pyhä Henki pitää sinua odot-
tavana.”

Linja-automatkalla, aloin pitää päiväkirjaa, kirjoittaakseni muistiin joitakin opetuksia. Olin 
varma, että Hän opettaisi minua vielä lisää matkan varrella. (En ole päiväkirjatyyppiä, ja 
niinpä laitoinkin asioita muistiin kokonaista kolme kertaa.) Ensimmäinen merkintä on 18. 
maaliskuuta, 1977:

”Tänään linja-autossa istuin kuuron tytön vieressä. Se sai minut ajattelemaan, että ’kun-
pa minulla olisi parantamisen armolahja’. Silloin Sinä autoit minua  ymmärtämään, että 
mikään ei ole kallisarvoisempaa, kuin Sinun rakkautesi läsnäolo. Sillä mitä hyötyä on kuule-
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misesta, jos olemme sokeita, emmekä näe? Tai mitä hyötyä on näöstä, jos olemme kuitenkin 
kuuroja, emmekä kuule. Sinä annoit suurimman lahjan, itsesi. Se on kaikkein arvokkain ja 
ihmeellisin lahja. Se jätti minut syvän kunnioituksen valtaan. Auta minua, Jeesus, olemaan 
kaikella tavalla avoin! ”

1

Vähän ennen saapumistamme Chigagoon, sattui autossa yllättävä välikohtaus. Eräs nuori 
mies oli noussut bussiin ilman lippua. Ajettuamme eräälle linja-autoasemalle, hän kieltäytyi  
nousemasta autosta. Kun häntä pyydettiin maksamaan matkansa, hän sanoi olevansa raha-
ton. Liittovaltion lain mukaan häntä ei voitu pakottaa autosta ulos, eikä paikalla tietenkään 
ollut asianomaisia virkamiehiä. Ainoa vaihtoehto oli, että kaikki muut matkustajat lähtisi-
vät ja vaihtaisivat toiseen linja-autoon. Se olisi aiheuttanut paljon epämukavuutta muille 
matkustajille, ja kaikki matkatavarat olisi myös pitänyt siirtää. Autonkuljettaja yritti edel-
leen saada häntä lähtemään autosta, niin että muut matkustajat voisivat jatkaa matkaansa.

Olen varma, että ajatukseni olivat samat, kuin muidenkin matkustajien: ”Jos hän haluaa 
ottaa riskin livahtamalla autoon, niin se on hänen asiansa. Mutta miksi hän on niin raivostut-
tava, että aiheuttaa kaikille muille harmia kieltäytymällä lähtemästä?” Olin kiukkuinen. Sillä 
hetkellä Herra yllättäen puhutteli minua: ”Minun ajatukseni, ei sinun!” Nyt näinkin tämän 
nuoren miehen Jeesuksen näkökulmasta, enkä enää Eileenin silmillä. Olin tuominnut hä-
net ja unohtaen täysin oman syntisyyteni. Jeesus katsoi olosuhteiden yli ja näki yksinäisen, 
pelokkaan ja syvästi lannistuneen nuoren miehen joka oli, ei ainoastaan taloudellisessa, 
vaan myös hengellisessä ahdingossa.

Nyt aloin kamppailla itseni kanssa. Tiesin, että minun pitäisi auttaa, mutta en voinut 
täysin muuttaa tuomitsevaa asennettani. Ajattelin: ”Jos nyt autan häntä, auttaako se todella 
häntä? Eikö olisi parempi, ettei kukaan auta häntä pälkähästä, vaan että hän saisi opetuksen?”

Jeesus keskeytti jälleen: ”Minun ajatukseni, ei sinun.” Ja niin kuin aikaisemminkin, 
asenteeni muuttui. Hänen ajatuksensa olivat täynnä rakkautta, vaikka tosiasiassa nuori mies 
oli noussut autoon väärällä verukkeella. Olemme kaikki syntisiä, ja siitä huolimatta Jeesus 
ojentautuu rakkaudessaan puoleemme.

Jokainen autossa olija oli kääntynyt vihaisena häntä vastaan. Jeesuksen mielenlaadulla 
(ainakin silla hetkellä), kävelin auton takaosaan ja istuuduin hänen vierelleen. Annoin hä-
nelle 35 dollaria ja sanoin: ”Olen pahoillani mutta tässä on kaikki mitä minulla on, muu-
ten antaisin enemmän. Jeesus rakastaa sinua. Hän on kehottanut minua antamaan sinulle 
tämän rahan. Ole hyvä ja lähde autosta, ennen kuin aiheutat itsellesi lisäharmia. Jeesus 
todella rakastaa sinua ja haluaa sinun kääntyvän Hänen puoleensa saadaksesi apua. Hän ei 
koskaan petä sinua!” Puristin hänen kättään ja palasin tuolilleni. Hetken kuluttua hän nousi 

ja kompuroi ulos autosta. Kuinka rukoilinkaan, että hänet johdatettaisiin suoraan Jeesuksen 
odottaville käsivarsille.

Kun Jeesus näyttää elämässämme jotakin, joka pitää oikaista (näkyviä syntejä, kuten 
juoruilu, tai kätkettyjä syntejä, kuten ylpeys tai kateus), Hän paljastaa ne, ei tuomitakseen, 
vaan siksi, että on Hänen aikansa auttaa meitä niiden suhteen. Sama pätee jokaisen uu-
den uskontason kanssa. Herra näyttää uuden askeleen, jonka Hän haluaa meidän ottavan. 
Melkein aina, kunkin tilanteen mukaan, Hän antaa meille mahdollisuuden myös panna 
käytäntöön oppimamme. Jos todella haluamme olla Hänelle antautuneita ja kuuliaisia, niin 
meidän täytyy opetella aloittamaan välittömästi, joka päivä käytännön tilanteissa, joita Her-
ra tuo eteemme.

Niinpä monet lopettavat ennen kuin ovat aloittaneetkaan.
Corrie Ten Boomilla oli tästä hyvä esimerkki, kun hän sanoi Herralle: ”Herra, menen 

minne tahansa minut lähetät!” Samana päivänä hänet kutsuttiin kylään erääseen perhee-
seen, joka sattui asumaan kymmenennessä kerroksessa. Corrie alkoi kavuta kymmenenteen 
kerrokseen ja valitti koko ajan. Lopulta Herra sanoi hänelle: ”Etkö sanonutkin meneväsi 
minne tahansa maailmassa minun tähteni?” (Kun hän lopulta pääsi perheen luo, saivat he 
kokea pelastuksen.)

On hyvin tärkeää, että kun Herra alkaa käsitellä elämämme eri alueita, jotka kaipaavat 
muuttumista tai puhdistumista, että tottelemme Hänen ohjeitaan myös arkipäiväisissä asi-
oissa. Askel askeleelta se tulee viemään meitä kohti Hänen valtakuntaansa. Jos Herra haluaa 
puhdistaa meistä juoruilemisen, niin epäilemättä joudut melkein välittömästi tilanteeseen, 
jossa voit olla juoruamatta. Aivan samalla tavalla antoi Herra minulle linja-autossa pikaisen 
mahdollisuuden vaihtaa omat, itsekeskeiset ajatukseni Hänen rakkaudellisiin ja anteeksian-
taviin ajatuksiinsa!. Meidän jokaisen pitää päästä sopusointuun Jumalan teiden ja Hänen 
ajatustensa kanssa ja olla valmiit vastaamaan, ’tässä olen’, jokaiseen pieneen tai suureen 
kutsuun, sillä Jumalan mittapuut eivät ole maallisia.

Saavuttuani vihdoin Minneapolisiin, tunsin itseni aivan eri henkilöksi kuin se, joka oli 
aloittanut matkan vain kaksi päivää aikaisemmin. En todellakaan tiennyt mitä odottaa seu-
raavaksi, koska jokainen päivä tähän mennessä oli ollut täysin erilainen. Hienot ja kivuliaat 
asiat olivat tapahtuneet rinta rinnan. Tulevat päivät olivat erityinen lahja.

Goldiella ja minulla oli hyvää aikaa kertoa toisillemme Jeesuksen messiaanisuuden tun-
temisen mukana seuranneista siunauksista. Hämmästelimme jatkuvasti, kuinka Pyhä Hen-
ki oli yhdistänyt meidät sisariksi rakkautensa yhdyssiteellä. Vieraillessani Goldien ja Daven 
luona kuuntelin heidän musiikillista julistustaan Yeshua’s Children ryhmässä. Se oli heidän 
messiaanisjuutalaisen seurakuntansa evankelioimisryhmä. He olivat suuri siunaus.

Olin saapunut Minneapolisiin lauantaina, ja minun oli määrä lähteä linja-autolla seu-
raavana keskiviikkona Connecticutiin, ehtiäkseni Michaelin kuusivuotis-syntymäpäiville.
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Maanantai-iltana tapasin seurakunnan pastorin. Keskusteltuamme hetken hän kysyi: 
”Jos maksamme paluulippusi lentokoneeseen lauantaiaamuna, olisitko valmis jäämään ja 
puhumaan seurakunnalle perjantai-iltana?”

Välitön vastaukseni oli: ”Kiitos, rukoilen asiaa.” Viedessäni asian myöhemmin päivällä 
Herran eteen, Hänen vastauksensa sai minut nauramaan. Hän sanoi: ”Sinulle on tarjottu 
lentomatkaa kahden ja puolen päivän automatkan sijasta -- ja sinä vielä rukoilet asiaa?”

”Luulenpa, että vastaukseni pitäisi olla kyllä”, sanoin hymyillen itselleni. Soitin pastoril-
le kiittääkseni ja hyväksyäkseni hänen tarjouksensa. Iloitsin taas Herran antamasta lahjasta. 
Olin saapunut Minneapolisiin ilman riittävää rahasummaa palatakseni edes linja-autolla, 
enkä siis kyennyt edes uneksimaan, että palaisin Itärannikolle lentäen.

Minulla oli enää yksi pyyntö jäljellä: saada sen veran rahaa, että voisin ostaa Michaelille 
syntymäpäivälahjan. Ja sinä iltana, jolloin puhuin kirkossa, sain lahjaksi 75 dollaria. Se oli 
enemmän kuin tarpeeksi ostaakseni lahjan Mikelle.

Seuraavana aamuna herättyäni iloitsin ja kiitin Herraa jälleen rukousvastauksesta. Yllät-
täen Hän sanoikin: ”Haluan sinun antavan koko summan Goldielle ja Davelle.”

Kieltäydyin uskomasta sitä. Luulenpa olleeni silloin väsynyt ’uskomiseen’, ja himoit-
sin vain 75 dollariani. En halunnut antaa niitä pois. Panin koko asian syrjään ja tartuin 
kirjaan, jota olin ollut lukemassa. Suureksi pettymyksekseni jouduin lukemaan jonkun 
kristityn uskonvaelluksesta. Hän kuvaili tilannetta, jolloin rahantulo pysähtyi. Rukoiltuaan 
hän ymmärsi sen johtuvan uskon puutteestaan, ja parannuksenteko seurasi. Tiesin Herran 
puhuvan minulle tämän esimerkin välityksellä. Sanoin Hänelle vastahakoisena, niin kuin 
itsepäinen lapsi: ”Hyvä on Herra, annan heille ne 75 dollaria.”

Annoin rahat Davelle. ”Mutta me emme tarvitse niitä”, vastasi Dave.
”Dave kiltti, ota ne! Minulla on jo muutenkin tarpeeksi vaikeuksia Herran kanssa”.
Dave puhui totta. He eivät tarvinneet rahaa ennen kuin neljän tunnin kuluttua. Dave 

oli iltapäivän etsinyt asuntoa, koska heidän senhetkinen vuokrasopimuksensa oli loppumas-
sa. Hän tuli takaisin innoissaan.

”Menin katsomaan uudelleen erästä asuntoa, jonka olin nähnyt kolme viikkoa sitten”, 
hän selitti. ”En uskonut, että se olisi vielä vapaana. He vaativat 100 dollaria ennakkoa, joten 
kiitos sinun lahjasi, meillä on nyt rahaa maksaa se!” Kuinka lähellä olinkaan ollut menettää 
tämän mahdollisuuden viedä Herran siunausta muille, oman uskonpuutteeni vuoksi.

Illalla vierailin Goldien  ja Daven ystävien luona. Meillä oli mielenkiintoinen keskuste-
lu, ja sen lomassa tulin maininneeksi, että olisin mukana Saksassa pidettävässä pääsiäisret-
riitissä. (Minulla ei ollut aavistustakaan, että yksi ystävistä oli työssä matkailualalla.) Seuraa-
vana aamuna, mennessään töihin, hän varasi minulle uskossa lennon Saksaan. Hän uskoi 
Jumalan antavan rahat. Hän kirjoitti liput ja kirjoitti niiden alaosaan: ”Siunatkoon Herra 
matkasi erityisellä tavalla!”

Seuraavana aamuna veivät ystävät minut aamiaiselle ihastuttavaan, juutalaiseen ravinto-
laan. He totesivat Jumalan synnyttäneen heidän sydämessään halun antaa minulle lahjaksi 
35 dollaria – Michaelin lahja!

Ollessani myöhemmin ostamassa hänen lahjaansa muistin, että olisin ehdottomasti tar-
vinnut myös uudet sukat. Raha ei molempiin ostoksiin riittänyt, ja muistutin itseäni, että 
minun oli opittava luottamaan Herraan kaikissa asioissa. En tiedä miksi Hän välittää niin 
paljon pienimmistäkin elämämme yksityiskohdista, mutta Hän tekee sen. Illalla saapuessa-
ni messiaanisjuutalaiseen seurakuntaan, ojensi eräs aviopari minulle paperipussin. He olivat 
kirjoittaneet siihen:

”Rakas Eileen
Toivottavasti lahjamme on sopiva. Rukoilimme mitä sinulle antaisimme, ja tämän 
Jumala kehotti meitä ostamaan.
’Ja kuinka he voivat puhua, ellei ketään lähetetä? Aivan kuten on kirjoitettu, KUIN-
KA IHANAT OVAT NIIDEN JALAT, JOTKA TUOVAT VUORILLE HYVÄÄ 
SANOMAA! ’
 Rakkaudella…!”

Pussin sisältä löysin kolme paria lämpimiä villasukkia. Kukaan muu kuin Herra ei ollut tien-
nyt minun tarvitsevan niitä. Lahja merkitsi ikimuistoisen illan alkamista!

Puhuessani seurakunnalle viittasin Jaffassa kuulemaani kertomukseen venäläisestä so-
tilaasta. Hän oli rynnännyt kristilliseen kokoukseen ja suunnannut ampuma-aseen sinne 
kokoontuneita kohti ja huutanut: ”HE, JOTKA EIVAT USKO JEESUKSEEN LÄHTE-
KÖÖT!”

Päättäessäni kertomuksen sanoin: ”En suosittele menetelmää todellisten uskovaisten 
erottamiseksi.” Nauroimme kaikki ja jatkoin: ”Mutta uskon, että Jeesus haluaa puhutella 
meitä tämän pienen tarinan välityksellä. Sotilaan huutaessa: ’Ne, jotka eivät usko Jeesuk-
seen lähtekööt!’ juoksivat monet ovelle. Heidän elämässään oli asioita, joita he rakastivat 
enemmän kuin Jeesusta. Ihmiset, jotka kuitenkin jäivät sinne – odottaen menettävänsä 
henkensä millä hetkellä hyvänsä – rakastivat Häntä kaikesta sydämestään. Ajatus Hänen 
pettämisestään oli heille mahdoton.” Pidin tauon. ”Jeesus sanoo meille tänä iltana, että 
meidän tulisi nyt sitoutua samalla tavalla. Joutuessamme kokemaan todellista vainoa, emme 
tule kestämään, ellei Hän ole valmistanut meitä. Meidän täytyy tehdä päätöksemme; laittaa 
Hänet ensimmäiseksi juuri tänä päivänä, koska emme tiedä mitä tulevaisuus pitää sisäl-
lään. Meidän täytyy kysyä itseltämme mitä tekisimme, jos ovi avattaisiin juuri nyt!” Näytin 
rakennuksen takaosassa olevaa ovea. Juuri täsmälleen samalla hetkellä alkoi ovi avautua. 
Ajoitus oli uskomaton!
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Avoin ovi paljasti seurakunnan jäsenen, joka oli saapunut myöhässä. Hän toivoi voi-
vansa livahtaa sisään kenenkään huomaamatta. Voit kuvitella hänen yllätyksensä kun hän 
avasi oven hiljaa, ja kaikki kääntyivät ympäri ja kirkuivat. (Uskon, että se paransi hänet hi-
taudesta loppuiäksi.) Selitin tietysti toivuttuamme hänelle, mitä oli tapahtunut. Tiesimme 
kuitenkin, että se ei ollut mikään sattuma. Kokemus kosketti meitä syvältä. Jokainen meistä 
tiesi, että Herra halusi meidän antautuvan Hänelle juuri silloin, elävänä tai kuolleena.

Kokouksen jälkeen, keskustellessani ihmisten kanssa, ojensivat jotkut minulle rahaa. 
He kertoivat Herran johdattaneen heitä tekemään niin. Minä en kuitenkaan vielä tiennyt 
suurinta ihmettä. Seurakunta oli vielä pieni, ja heillä oli tapana kerätä rakkauden lahja 
vieraileville puhujille. Suurin summa, minkä he hiljattain olivat keränneet, oli noin 100 
dollaria. Tänä iltana kerääntyi kaiken kaikkiaan 367 dollaria – juuri riittävä summa matka-
lippuani varten, Laskettuani kokouksen jälkeen minulle annetut rahat, tuli summaksi tasan 
75 dollaria. Päivää aikaisemmin olin vastahakoisesti antanut rahani Jeesuksen käteen. Vain 
kaksikymmentäneljä tuntia myöhemmin, Hän ei ainoastaan palauttanut minulle 75 dolla-
ria, vaan minulla oli lisäksi Michaelin syntymäpäivälahja, kolme paria sukkia ja matkalippu 
Saksaan.

Aikaisin sunnuntaiaamuna Goldie, Dave ja heidän ystävänsä ajoivat unisina minut len-
tokentälle. Tiesin heidän olevan erityinen osa hengellistä perhettäni. Minulla oli pala kur-
kussani vilkuttaessani heille jäähyväisiksi. Miten hieno viikko se olikaan ollut.

Vietin vielä kaksi viikonloppua lasten kanssa, ennen lähtöäni Saksaan. Tunnistin Her-
ran käden jäljen tavassa, millä tämä matka oli tullut mahdolliseksi. Tuo tietoisuus oli loh-
dutus, ja pidin siitä kiinni eropäivän lähestyessä. Pojat olivat niin pieniä, vain kuusi ja 
yhdeksän vuotta vanhoja, ja minä olin heidän äitinsä.

Meidän täytyi yhdessä luottaa Herraan, odottaessamme parempia päiviä.

            
 III OSA

”Minä olen rakkaani oma,  ja rakkaani on
 minun: hän, joka paimentaa liljojen
keskellä���” Korkea veisu 6:3
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15. LUKU

EDELLEEN OPETUKSIA RAKKAUDESTA

Koneen laskeuduttua Frankfurtiin olin kauhistunut. Tunsin olevani maassa, jota aivan 
ilmeisesti olivat hallinneet vihollisen voimat. Ne oli laskettu valloilleen juutalaisia, 
minun kansaani, vastaan. Katselin vanhempia saksalaisia henkilöitä matkustaessani 

junalla ja raitiovaunulla määränpäähäni. Tiesin, että he olivat olleet elossa, kun painajainen 
oli tapahtunut. Samalla mietin, mikä osa heillä oli ollut kaikessa.

Olin saapunut Saksaan hyvin väsyneenä ja surullisena, koska minun täytyi olla näin 
kaukana pojistani. Väsymys ja tyhjyys tekivät minut haluttomaksi kohtaamaan edessäni 
olevaa polkua.

Saavuin lopulta konferenssikeskukseen, ja minut johdatettiin huoneeseeni, jossa minua 
odotti yöpöydällä raamatunjae. Sen vieressä oli lappunen, jossa selitettiin, että jae oli saatu 
rukouksessa erityisesti minua varten. Raamatunjae tuli Hänen kaikkitietävän sydämensä 
lähteestä:

”Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö. 
Katso, minä teen uutta; nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa? 
Niin, minä teen tien korpeen, virrat erämaahan.”
Jes. 43:18 - 19

Hänen rakkautensa on ihmeellinen. Se oli muistutus Herran jatkuvasta läsnäolostaan ja 
tiesin, että minun tulisi keskittyä Hänen rakkautensa säteilyyn, eikä pimeyteen ympärilläni.

Pääsiäisretriitti oli aivan erityinen ajanjakso ja tiesin heti, miksi osallistumiseni oli tär-
keää. Jaoimme yhdessä Jeesuksen kärsimykset, Hänen viimeiset tuskantäyteiset hetkensä, 
ennen kuin Hän antoi itsensä uhriksi syntiemme tähden. Meille muistutettiin, että Jeesus 
odottaa jokaiselta meiltä rakkauden voitelua.

”Kärsimyksen miettiminen sisältyy pääsiäisen aikaan, sillä sydän, joka todella 
rakastaa Häntä, ei ole tyytyväinen pelkästään ylösnousemukseen. Meidän tulee 
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kysyä: ’Jeesus, mitä Sinulle maksoi koko tien kulkeminen?’ Meidän täytyy kaivata 
ja yhdessä jakaa Hänen kärsimystensä syvyydet, sillä meidän tähtemme Hän kärsi 
ristinkuoleman. Pääsiäisen vietto menettää merkityksensä, jos emme etukäteen 
jaa Hänen kanssaan myös Hänen kuolemaansa.”

Konferenssin järjestäneillä saksalaisilla näytti olevan erityinen rakkaus israelilaisia ja juuta-
laisia kohtaan, ja jotenkin se hämmästytti minua. Tietysti olin jälleen rajoittanut Jumalaa, 
sillä Hän voi kirkastaa totuuden ja saada aikaan parannuksen jokaisessa sydämessä. Tässä on 
osa heidän rukouksestaan Israelin puolesta:

”Jumala valitsi Israelin kansan. Se on erityisesti Hänen rakkautensa kohde. Raa-
matussa sanotaan heistä: ’ Sillä ei Jumala armolahjojansa ja kutsumistansa kadu’ 
(Room. 11:29) Meidän tulisi rakastaa kaikkia, joita Jumala rakastaa. Rakastaes-
samme rukoilemme toistemme puolesta ja siunaamme toisiamme.
Meillä saksalaisilla on vielä toinenkin syy rukoilla Israelin puolesta. Me olemme 
satuttaneet Jumalan silmäterää. Olemme epäinhimillisesti kiduttaneet juutalaisia, 
tappaen heitä kuusi miljoonaa. Jumala odottaa meidän tunnustavan syyllisyytem-
me, että Hän voisi antaa meille anteeksi ja armahtaa kansaamme. Eikö Hän sitten 
odota, että ilmaisemme aidon katumuksen rukoilemalla ja siunaamalla Hänen 
kansaansa? Rukouksemme tulevat jouduttamaan päivää, jolloin israelilaisten sil-
mät avataan, ja he tulevat tuntemaan Jeesuksen Messiaanaan. Ajassamme, jolloin 
Israel yhä enemmän tulee tapahtumien keskipisteeksi, Jumala odottaa erityisesti 
rukouksiamme Hänen valittujensa puolesta.”

Voinet arvata  tämän rukouksen todella lohduttaneen sydäntäni.
Retriitin jälkeen Klaus tuli hakemaan minua. Miten suuri ilo olikaan tavata hänet jäl-

leen. Me puhuimme taukoamatta astuttuamme autoon ja ajaessamme kaksi tuntia Cast-
rop-Rauxeliin. Hänen äitinsä odotti meitä verannalla, kun saavuimme. Pidin hänestä heti 
ensisilmäyksellä.

Klausin ystävät olivat pyytäneet häntä vierailemaan Münchenissä, ja perjantaina valmis-
tauduimme lähtemään. Klausin äiti pakkasi meille eväät, enkä ole elämässäni nähnyt niin 
paljon ruokaa. ”Klaus”, kysyin epäilevästi silmäiltyäni laukkuja, ”oletko varma, ettei kestä 
viikkoa ajaa Müncheniin? Miten ihmeessä kykenemme syömään tämän kaiken?”

Ajomatka Müncheniin oli elämys. Saavuimme sinne myöhään iltapäivällä ja menimme 
suoraan hänen ystäviensä luokse. Klaus oli tavannut tämän avioparin Israelissa. Ja kuten 
aina Jumalan perheessä, heistä oli tullut nopeasti ystäviä. Olin pelännyt Saksaan tuloa, tie-
tämättä mitä odottaa, ja olin täysin valmistautumaton Klausin ystävien reaktioon. Saa-

vuttuamme Klaus kertoi heille, että olin uskova juutalainen ja matkalla Israeliin. Heidän 
reaktionsa hämmästyttää minua tänäkin päivänä. Minua kohdeltiin sellaisella rakkaudella, 
jonka olemassaolosta en edes tiennyt. He ohjasivat minut välittömästi keittiöön saadakseen 
minut lämpimäksi, ja vanhempi herra Guse laittoi kuumavesipullon jalkoihini sellaisella 
hellyydellä, että sain kokea pienen pilkahduksen siitä, miltä opetuslapsista oli tuntunut, 
kun Jeesus pesi heidän jalkansa. Hänen oli vaikea liikkua ikänsä vuoksi, mutta aina muu-
taman minuutin välein hän tuli luokseni varmistuakseen, että pullo oli vielä lämmin ja 
oikein asetettu. Emme voineet puhua toisillemme kieliesteiden vuoksi koko kahden päivän 
aikana, mutta luulen, että heidän rakkautensa syvyys olisi tehnyt minut joka tapauksessa 
sanattomaksi.

Lopulta ymmärsin, että ne saksalaiset, jotka ovat avoimia Jeesuksen rakkaudelle, tunte-
vat myös Hänen surunsa kaikesta, mitä on tapahtunut heidän maassaan Jumalan valitulle 
kansalle. Heidän katumuksensa oli valtavaa, ja heille on annettu aivan erityinen rakkaus 
juutalaisia kohtaan.

Myöhemmin iltapäivällä rouva Guse vei meidät katsomaan Dachaun keskitysleiriä. Ko-
kemus oli sanoinkuvaamaton, ja olin kiitollinen kun tuli aika lähteä.

Seuraavana aamuna menimme kaikki yhdessä kirkkoon. Päivällisen jälkeen oli minun 
ja Klausin aika lähteä. Kerroin hänen ystävilleen: ”Teidän minua kohtaan osoittamanne 
rakkaus on saanut minut ymmärtämään millaista on silloin, kun Jeesus tulee, ja rakastam-
me kaikki toinen toistamme tällä tavoin. Kiitos teille näinä päivinä antamastanne syvälli-
sestä opetuksesta.”

Aika Klausin ja hänen perheensä parissa loppui. Pian olin junassa matkalla Brysseliin, 
jossa minun oli määrä viettää yksi ilta amerikkalaisten ystävieni seurassa. Ystäväni olivat 
sopineet tapaamisesta Brysselin keskustassa, joten nousin ensimmäistä kertaa raitiovaunuun 
ja matkustin kaupungin keskustaan. Olin kulkenut kokonaista yhden korttelinvälin, kun 
törmäsin nuoreen mieheen kadunkulmassa. Hän seisoi siinä puhuen Jumalasta. ”Haluaisit-
teko yhden kirjoistamme?” hän kysyi.

”Ei kiitos, ei minun tarvitse lukea Hänestä. Tunnen Hänen Poikansa, rakkauden kaut-
ta.”

”Tarkoitatteko Jeesusta?”
”Kyllä”, vastasin.
”Hyvä on”, hän sanoi. ”Haluaisin keskustella asiasta kanssanne. Saanko tarjota teille 

kupin kahvia? Minä olin joka tapauksessa aikonut pitää tauon.”
Tiesin, että tämä ei ollut sattumaa. Hän johdatti minut pieneen kuppilaan ja valitti 

sitten, että hänen täytyi maksaa kahvista.
”Minä maksan mielelläni”, ilmoitin hänelle.
”Ei, ei, kaikki on kunnossa.” Istuuduimme juomaan kahvia.
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”Miksi uskot Jeesukseen?” hän kysyi. Mutta ennen kuin ehdin vastata, hän kysyi: ”Min-
ne olet matkalla?”

”Israeliin”, sanoin.
Hänen koko olemuksensa muuttui: ”Miksi menette tuohon pahaan maahan? Juuta-

laiset ovat turmelleet tämän maailman, ja heidät pitäisi tuhota. Johtajamme meni Israeliin 
auttaakseen juutalaisia ja kertoakseen heille todellisen sanoman, mutta he heittivät hänet 
ulos. Näin väkivaltaisia he ovat.”

”Ja kuka on teidän johtajanne?”
Kävi ilmi, että hän oli erään harhaliikkeen, ’Jumalan lasten’, edustaja. Hän näytti mi-

nulle heidän oppikirjaansa. Katsoin vavisten sen läpi, tajuten paholaisen juonet. Se sai ihmi-
sen kierosti vakuuttumaan omasta ylivallastaan. Se oli hyvin ilkeää tekstiä, ja ojensin kirjan 
hänelle pikaisesti. Yritin kertoa hänelle millaisen vapautuksen hän saisi Jeesuksen myötä, 
mutta hän näytti uskovan, että hänellä oli kaikki vastaukset. Kaikki sanani kaikuivat kuu-
roille korville. Päätettyämme kahvinjuonnin hän saattoi minut takaisin kadulle.

”Sinun pitäisi tajuta etsiä todellista tietä”, hän sanoi. ”Jumala on hyljännyt juutalaiset, 
ja jos autat heitä, olet sinäkin kadotettu.”

”En”, sanoin surullisesti. ”Ei. Jumala ei ole hyljännyt juutalaisia. Pelkään, että sinä olet 
kadotettu. On surullista, että Jumala on antanut meille kaikille valinnanvapauden, ja sinä 
olet tehnyt väärän valinnan. Ehkä vielä joskus kysyt Jeesukselta hänen rakkaudestaan sinua 
kohtaan.”

Vastaukseksi hän kääntyi pois inhon vallassa.
Kirjoitukset kertovat, että näinä lopun aikoina leviää viha Israelia ja juutalaisia kohtaan 

maailman jokaiseen kolkkaan. Nyt, ensimmäisen kerran, jouduin kohtaamaan sen uskova-
na, ja tiesin vaistomaisesti, että sama viha myrkyttää monen sydämen. Jos Hitler eläisi tänä 
päivänä, hänellä olisi epäilemättä innokkaita kannattajia. Olin surullinen niiden nuorten 
puolesta, joita oli joukoittain johdettu niin helposti harhaan. Voi Jeesus, tule pian!

Meillä oli todella hauskaa amerikkalaisten ystävien kanssa. He tarjosivat minulle neljän 
ruokalajin aterian elegantissa, ranskalaisessa ravintolassa ja veivät minut sitten kuninkaalli-
selle kiertoajelulle Brysseliin. Miten kaunis kaupunki se olikaan.

Seuraavana aamuna olin jälleen matkalla. Junamatka Belgian kautta oli upea, ja saavuin 
lopulta pieneen merenrantakaupunkiin, josta lähdin lautalla Englantiin. Junalta oli pitkä 
kävelymatka lautalle, mutta nautin raikkaasta meri-ilmasta.

Lopulta nousin laivaan ja löysin istuimen. Olin innoissani saadessani ylittää Englannin 
kanaalin. Niin pian kuin Doverin valkeat kalliot näkyivät, olin yksi harvoista matkustajista, 
jotka uskalsivat uhmata kylmää.

Ankkuroiduttuamme jouduimme odottamaan pitkään, ja sitten oli vielä pidempi odo-
tus tullijonossa. Lopulta oli minunkin vuoroni.

”Kuinka kauan aiotte olla Englannissa?” tiedusteli tullivirkailija.
”Yhden kuukauden.”
”Minne menette täältä?”
”Israeliin.”
”Paljonko teillä on rahaa?”
”Viisikymmentä Englannin puntaa”, vastasin ylpeänä. (Se minulla oli jäljellä veronpa-

lautuksistani. Minulle se oli omaisuus.) 
”Entä lippunne Israeliin?”
”Minulla ei ole sitä vielä.”
”Miksi olette menossa Britanniaan?”
”Sisareni asuu täällä”, vastasin jo vähän kiukkuisena.
”Onko hänellä puhelinta?”
”Ei taida olla.”
”En voi antaa teille viisumia, ennen kuin teillä on paluulippu, tai jos kykenette todis-

tamaan, että teillä on täällä sukulaisia. Olkaa hyvä ja odottakaa tuolla.” Hän osoitti tuolia 
käytävän toisella puolella. Menin istumaan, tuntien itseni typeräksi, ja olin valmiina purs-
kahtamaan kyyneliin minä hetkenä hyvänsä. ”Herra, miten näin voi käydä? Kuinka voin 
selviytyä Englantiin pääsemättä maahan?” Lopulta, kun joka ikinen oli päässyt tullin ja 
passitarkastuksen läpi, kutsui viranomainen minut luokseen.

”Tarkistamme teidän tavaranne. Olkaa hyvä ja avatkaa ne!” hän vaati.
Kyyneleet polttivat silmissäni, ja se vain lisäsi nöyryytystäni. Avasin pienen reppuni, ja 

hän jatkoi ottamalla kaiken esille. Siinä olikin kaikki, mitä maailmassa omistin. Lopulta 
hän löysi kirjeeni ja alkoi lukea niitä.

”Voi Herra, miksi?”
”Ajattele, mitä hän lukee”, Herra vastasi. Todellakin - tullivirkailija oli lukenut kirjeen 

toisensa jälkeen, ja niissä oli todistus Jumalan uskollisuudesta ihmisten elämässä. Yllättäen 
oivalsin, että Jumalalla on joka asiaan oma tarkoituksensa. Rukoilin häneltä viisautta.

”Oletteko koskaan kuulleet uskonvarassa elämisestä?”, kysyin, ja aloin kertoa tullivir-
kailijalle elämästäni Jeesuksen rinnalla, ja Hänen kyvystään antaa tarpeemme mukaan, esi-
merkiksi matkalipun.

”Hänen rakkautensa on niin suurenmoinen”, lisäsin.
Koko puheeni ajan tutki virkailija välinpitämättömästi tavaroitani sanomatta sanaakaan. 

Lopulta hän kommentoi. ”En millään voi antaa teille viisumia Englantiin, ellei teillä ole pa-
luulippua tai riittävästi rahaa sen ostamiseen, tai jos voisitte todistaa omaistenne asuvan täällä. 
Teillä ei ole lippua, eikä tarpeeksi rahaa sen ostamiseen, eikä todistetta.” Sydämeni kutistui.

Sitten hän hymyili ensimmäisen kerran kääntyessään katsomaan minua. Hän lisäsi: 
”Mutta uskon kertomukseenne. Toivon, että voisitte antaa anteeksi aiheuttamani epämuka-
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van tilanteen, mutta meidän täytyy erottaa jyvät akanoista, tiedättehän.”
Nyt oli minun vuoroni hymyillä.
”Myönnän teille kuukauden viisumin”, hän jatkoi, ”ja jos suunnittelette jäävänne pi-

demmäksi ajaksi sisarenne luo, on teidän helppo saada se pidennetyksi.”
Kiitin häntä ja sanoin olevani vakuuttunut, että välikohtaus oli syntynyt siksi, että Jee-

sus rakasti häntä. Hän selitti pitävänsä itseään kristittynä, mutta ei tuntenut Jeesusta hen-
kilökohtaisella tavalla. ”Mutta haluaisin, ja aion huolellisesti kerrata kaiken mitä kerroitte 
minulle.” Tunsin hänen todella tarkoittavan sitä.

Lähdin saapumishallista tuntia myöhemmin kuin muut  – viisumi taskussani ja laulu 
sydämessäni. Kuinka ihanat ovat sinun tiesi, Herra!

Nousin seuraavaan Lontooseen menevään junaan ja tunsin eksyväni Viktorian rautatie-
aseman valtavuuteen. Sain selville, että päästäkseni devonilaiseen pikkukaupunkiin, Tiver-
toniin, jossa sisareni asui, minun oli mentävä maanalaisella toiselle asemalle. Sieltä minun 
piti nousta Devonin junaan.

Devonin maaseutu on henkeäsalpaavan kaunista, niin vehmasta, vihreää ja rauhallista. 
Vietin koko kolmetuntisen matkan ikkunaan liimautuneena, kunnes oli liian pimeätä näh-
dä mitään.

Saavuttuani Tivertoniin kello oli kymmenen illalla. Pian pääsin selville, että asema oli 
kymmenen mailin päässä Tivertonin ulkopuolella, ja viimeinen bussi oli lähtenyt tuntia 
aikaisemmin!

”Voi ei”, ajattelin, ”kuinka hauskaa päästä näin lähelle sisartani ilman, että voi tavata 
häntä.”  Löysin vihdoin asemapäällikön. Hän sanoi hassunkurisimmalla murteella mitä olin 
koskaan kuullut: ”En tiedä mitä sanoa teille. En usko taksinkaan saapuvan tänne tähän 
aikaan illasta!”

”Olisitteko hyvä ja tilaisitte minulle taksin”, kerjäsin.
”Hyvä on rouva, mutta en usko sen auttavan.” Ensimmäinen jolle hän soitti, kieltäytyi, 

mutta toinen lupasi tulla. Muutamassa minuutissa olin jo koputtamassa sisareni ovelle.
”Voi Eileen!” Cathy huusi avattuaan oven. ”Tervetuloa. Olemme iloisia nähdessämme 

sinut!” Olin onnellinen saadessani olla sisareni Cathyn ja hänen brittiläisen Bev- miehensä 
kanssa.

Seuraavien kahden viikon aikaiset tapahtumat antoivat minulle pienen aavistuksen siitä 
mitä Paavali tarkoittaa, kun hän kirjoittaa Hebrealaiskirjeen 12. luvussa.

”Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi,
mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhanhedelmän niille, jotka sen kaut-
ta ovat harjoitetut.”  Heb. 12:l l

Cathy oli kymmenen vuotta nuorempi kuin minä, ja niinpä hänen ollessaan kuusi-
vuotias ja minun ollessa kuudentoista, ainoa yhteinen asia oli samat vanhemmat. Minulla 
on kyllä hauskoja muistoja, kuten sekin, kun toin poikaystäväni kotiin, ja hän vaati vaati-
mistaan: ”Pussaa sitä.” Olisin voinut lyödä häntä. Hänen ollessaan teini-ikäinen ja minun 
ollessa vastavihitty (ja vielä avioeronkin jälkeen), hän vietti kesiä kanssamme Connecticu-
tissa. Meistä tuli hyvin läheiset. Rakastin ja kunnioitin häntä, ja meillä oli valtavan haus-
kaa, erityisesti yhdessä lasten kanssa. Meillä oli myös tapana tehdä asioita, jotka viittasivat 
humoristisesti tekopyhyyteen.

Ruokakaupassa hän saattoi mennä kaupan toiseen päähän, ja minä menin toiseen, ja 
aloin siellä pakata ostoksia. Tavattuamme hän huudahti:

”Eileen, tämäpä on uskomatonta. En ole nähnyt sinua vuosiin.”
”No, mutta Cathy. Kuinka voit? ” (Tietysti silloin toiset asiakkaat jo kuuntelivat.)
”Eileen, olet kamalan näköinen. Mitä on tapahtunut? Olet kymmenen vuotta vanhem-

man näköinen.”
”Olet todella lihonut. Eikä sinulla näytä olevan minkäänlaista makua vaatteidenkaan 

suhteen.”
Se oli typerää, mutta muiden asiakkaiden ilmeet olivat mahtavia.
En ollut vieraillut hänen luonaan vuosiin, enkä ollenkaan sen jälkeen, kun olin oppinut 

tuntemaan Jeesuksen. Hän ja Bev olivat täysin tyytyväisiä elämäänsä. Opittuani tuntemaan 
Jeesuksen rakkauden, näytti heidän elämänsä niin tyhjältä. Yritin epätoivoisesti todistaa 
heille, kuinka ihana Jeesus on. Puhuin Hänestä niin usein, että se oli varmaan sietämätöntä. 
Toivoin niin kovin heidän löytävän Hänen rakkautensa, että minulla ei ollut kärsivällisyyt-
tä jättää kaikkea Herran käsiin ja luottaa Hänen rakkauteensa heitä kohtaan. Sen tähden 
vaikka puhuinkin, ne olivat tyhjiä sanoja, vailla Pyhän Hengen voitelua. Jeesus ei yksinker-
taisesti ollut läsnä.

 Itse asiassa tilanne oli vieläkin hankalampi. Lainaan tässä päiväkirjaani:

”18. toukokuuta, 1977: 
Neljä päivää olen tuntenut saatanan vihan painostavana. Se on ollut kanssani 

joka hetki. Se on kuitenkin auttanut minua ymmärtämään monia asioita.
Alkuperäisestä kokemuksestani saatanan kanssa kaksi vuotta sitten, olen vasta 

nyt ensimmäistä kertaa ymmärtänyt, millaisen päivittäisen suojan Jeesus on an-
tanut näinä kahtena vuotena. Vanhaa pelkoakaan ei enää ole. Jeesuksen antama 
suoja on todellinen, ja tämä saatanallinen tunne kestää vain niin kauan kuin Jeesus 
sen sallii. Tiedän myös tämän olevan valmistusta Israeliin paluutani varten, sillä 
siellä hengellinen taistelu on todella suuri. 

Tiedän kuitenkin Jeesuksen olevan lähellä ja olen kiitollinen pienimmästäkin 
mahdollisuudesta kärsiä Hänen tähtensä.”
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Eilen illalla ennen nukkumaan menoani, keskellä vihollisen piiritystä, johdatti Jeesus minut 
lukemaan nämä kaksi laulua laulukirjasta:

’Tässä olen Jeesus
kaipaan saada jakaa Sinun tiesi.
En halua katsoa surua ja kärsimystä
Elän lohduttaakseni Sinua.
Ota elämäni, rukoilen.
Kaipaan saada kulkea tielläsi ’

’Sydämeni löysi turvan Sinussa, rakas Herra.
Keskellä helvetin myrskyjen
Sinä olet kilpeni.
Sinun vahva kätesi taistelee vihollisen kanssa.
Olet kattanut minulle pöydän
ja maljani on ylitsevuotavainen.’”

Kiitin Herraa kokemuksesta ja uskoni koetuksesta. Päivät olivat kamalia, mutta saatoin elää 
ne vailla pelkoa.

Toisen viikon lopulla kääntyi tilanne yhtä nopeasti, kuin se oli alkanutkin. Viimeisellä 
viikolla Tivertonissa, lauantai-illasta lähtien, alkoi Pyhä Henki toimia. Saatanan painostus 
oli ohitse. Sinä iltana Jeesus kosketti syvästi rakkaudellaan sisareni ystävää, Elisabethia. Hä-
nen kokemaansa iloa ei voinut olla huomaamatta.

”Et ikinä arvaa mitä on tapahtunut”, hän huokasi. ”Tiedäthän, kuinka jäykkiä britit 
ovat. He yrittävät aina olla näyttämättä tunteitaan.” Nyökkäsin, ja hän jatkoi: ”Kiirehdin 
St. Gregoryn papin luokse, halasin häntä ja sanoin: ’Eikö Jeesuksen rakkaus ole ihmeel-
linen.’ Hän oli niin hämmästynyt, että hän on varmaan vieläkin shokissa!” Nauroimme 
molemmat.

Seuraavana päivänä Herra lähetti minut Tivertonin baptistikirkkoon sunnuntaijuma-
lanpalvelukseen. Kävellessäni ulos tilaisuuden jälkeen huomasin pienen lapun ilmoitustau-
lulla. Siihen oli kirjoitettu: ”Postimerkkejä Israelin hyväksi”. Tästä ymmärsin, että heillä oli 
taakka Israelista. Kerroin papille olevani juutalainen uskovainen, ja matkalla Israeliin. Hän 
otti tiedon vastaan lämmöllä ja kutsui minut illan kokoukseen kertomaan kokemuksistani. 
En voinut kuvitella, mitä siitä seuraisi.

Tilaisuuden jälkeen kaksi vanhempaa naishenkilöä, neiti Dennis ja neiti Lee, kutsuivat 
minut teelle perjantaina iltapäivällä. Toinen heistä kertoi: ”Olemme keränneet postimerkkejä 
Israelin hyväksi koko ikämme.” Toinen oli sairastanut halvauksen, eikä pystynyt puhumaan, 

mutta hänen kauttaan virtaava rakkaus, hänen halatessa minua, puhui hänen puolestaan. 
Miten paljon he rakastivat Israelia ja juutalaisia, ja kuinka iloinen olin tavatessani heidät.

Minut kutsuttiin myös puhumaan illan nuorisokokoukseen, ja tein sen mielelläni. Eräs 
jäsenistä oli nimeltään John Rivers. Hänen kanssaan kävin miellyttävän keskustelun. Hän 
oli oppinut tuntemaan Herran vuotta aikaisemmin. ”Tämä on ollut elämäni hämmästyttä-
vin vuosi”, hän selitti iloisesti.

Seuraavana päivänä menin sisareni kanssa torille, joka oli auki kerran viikossa, ja jonne 
maanviljelijät ja ammattimiehet tulivat ostamaan ja myymään tuotteitaan. Siellä minut esi-
teltiin nuorelle, James-nimiselle miehelle. Kerroin hänelle juurta jaksaen, kuinka Jeesus oli 
koskettanut elämääni.

Minun tietämättäni, mutta ei Herran, James ja John kulkivat samalla kyydillä töihin 
päivittäin. Seuraavana aamuna James mainitsi tavanneensa torilla naisen, joka uskoi Jeesuk-
sen rakkauden olevan totta myös tänään. John vastasi: ”Minä tunnen hänet myös, ja minä 
uskon samoin” Hän kertoi Jamesille, kuinka Herra oli koskettanut hänenkin elämäänsä 
kuukausia sitten, ja kuinka todellinen tämä kokemus jatkuvasti oli. Vaikka he olivat kulke-
neet päivittäin samalla kyydillä työhön, ei Johnilla ollut mahdollisuutta kertoa Jeesuksesta 
aikaisemmin. Seuraavana päivänä James törmäsi myös Elisabethiin, ja samalla tuli kylvettyä 
lisää siementä. Hänen hiljattain löytämäänsä iloa oli mahdotonta olla huomaamatta.

Muutaman päivänä kuluttua James tuli tapaamaan minua sisareni luo. Hän tuli ker-
tomaan sydäntä särkevän kertomuksen taakastaan, jota hän oli kantanut usean kuukauden 
ajan. Vuotta aikaisemmin hän oli aiheuttanut autollaan onnettomuuden. Hänen paras ystä-
vänsä, joka oli istunut vieressä, oli kuollut. Hänen tätä kertoessaan saatoin tuntea Jeesuksen 
sydämen kärsivän hänen kanssaan, ja tunsin Hänen kaipauksensa saada nostaa tuon taakan 
pois, Hänen rakkautensa kosketuksella.

”James, muistatko kaiken mitä torilla kerroin sinulle Jeesuksen rakkaudesta?” Hän 
nyökkäsi. ”Hänen anteeksiantamuksensa on yhtä todellinen kuin Hänen rakkautensa. Si-
nun ei tarvitse muuta kuin rukoilla. Pyydä Jeesusta tulemaan sydämeesi, ja samalla hetkellä 
Hän nostaa taakan sinulta pois. Heti kun annat elämäsi Jumalalle, Hän antaa anteeksi 
kaikki tekemäsi synnit ja unohtaa ne välittömästi. Tulet tietämään, että Hänen rakkautensa 
sinua kohtaan on todellista ja kestävää huolimatta siitä, mitä sinulle on tapahtunut mennei-
syydessä. Voimmeko rukoilla yhdessä?”, kysyin lempeästi. James nyökkäsi myöntymykseksi.

”Rukoile sinä ensin, James. Avaa vain sydämesi Jeesukselle. Pyydä Häntä tulemaan elä-
määsi ja antamaan sinulle kaikki synnit anteeksi. Sitten pyydä häntä nostamaan pois par-
haan ystäväsi kuolemasta johtuvan taakan. Kun olet lopettanut, haluan minäkin rukoilla 
puolestasi.”

Kun hän oli lopettanut, laitoin käteni hänen olkapäälleen ja rukoilin yhdessä hänen 
kanssaan syntien anteeksiantamista, että taakka nostettaisiin pois, ja että hänen sydämensä 
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tulisi täytetyksi Jumalan rakkauden hengellä.
”Mikä voima onkaan käsissäsi”, hän huudahti, kun olin lopettanut rukoilemisen. Sil-

loin oli minun vuoroni tulla siunatuksi.
”Voi James, en se ollut minä. En minä ollut tietoinen, että mitään tapahtui. Se oli Her-

ran rakkautta Pyhän Hengen kautta. Se pesi pois syntisi, ja teki sinusta uuden luomuksen 
Jumalan pyhyyden edessä.”

”Minä tunsin Jumalan voiman välittömästi, kun aloimme puhua”, James huomautti, 
”se oli elämäni epätavallisin kokemus.”

”Tunsitko saaneesi myös anteeksiantamuksen ystäväsi kuolemasta?” kysyin. En mielel-
läni ottanut sitä uudestaan puheeksi, mutta nyt se tuntui välttämättömältä. En voinut olla 
huomaamatta hänen säteilevää ilmettään. 

”Voi kyllä”, hän vastasi, ”sillä hetkellä, kun rukoilimme, minusta tuntui, että taakka 
otettiin pois sydämeltäni,”

”Hänen anteeksiantamuksensa on todellinen, ja se on Hänen laupeudestaan syntyvä 
ihmeellinen lahja meille. Nyt sinun täytyy tutkia kirjoituksia oppiaksesi Hänestä lisää ja 
kuunnella Hänen johdatustaan elämässäsi”, sanoin.

Seuraavana päivänä minut oli kutsuttu teelle neiti Dennisin ja neiti Leen luokse. Nuo 
herttaiset naiset olivat leiponeet neljä erilaista kakkua ja keksejä, ja saivat minut tuntemaan 
itseni tervetulleeksi kunniavieraaksi. Juuri ennen poislähtöäni päätimme pitää rukoushet-
ken. Nuo herttaiset, vanhat naiset polvistuivat välittömästi. Kyyneleet nousivat silmiini kun 
tunsin, kuinka taivas riemuitsi nähdessään heidän syvän ja yksinkertaisen rakkautensa Her-
raa kohtaan. Heidän lähtiäislahjansa minulle oli neljä Raamattua Israeliin vietäväksi.

Seuraavana päivänä menin tapaamaan anglikaanikirkon pappia ja hänen vaimoaan. He 
pyysivät minua kertomaan kokemuksistani, ja lopetettuani pastori totesi: ”Teillä tuntuu 
olevan henkilökohtainen suhde Jeesukseen. Se on hyvin epätavallista, eikä se sovi kaikille.”

”Ei minun kokemuksessani ole mitään epätavallista”, selitin. ”Jeesuksen rakkaus on tar-
koitettu meitä kaikkia varten. Me emme tarvitse mitään erikoisominaisuuksia, ainoastaan 
avoimen sydämen, voidaksemme oppia tuntemaan Hänet”

Rouva Graig lisäsi ujosti: ”Tiedän mitä tarkoitatte. Olen hiljattain lukenut kirjoja, jois-
sa kerrotaan ihmisistä, joita Hänen rakkautensa on koskettanut..”

Hänen miehensä muutti välittömästi keskustelunaihetta ja tiesin, että minun oli aika 
lähteä. Tiesin myös, että siemeniä oli kasteltu, ainakin pastorin vaimon elämässä.

Samalla kadulla kuin sisareni, asui baptistikirkon vahtimestari perheineen, ja heidän 
kotinsa oli seuraava pysähdyspaikkani. He tervehtivät minua lämpimästi, ja heidän ainoa 
tyttärensä, Sarah, hämmästytti minua erityisesti.

”Eileen, kuinka olenkaan rukoillut, että poikkeaisit meille. Olen sopinut, että tulisit 
puhumaan koko koulullemme ja saisit pitää myös osan meidän luokkamme uskontotun-

nista. Tämä kaikki tapahtuisi huomenna kello kymmenen.” Hän sanoi, että minulla olisi 
kuusi minuuttia aikaa puhua kaikille, ja seuraava tunti olisi luokassa. Hän lisäsi: ”Ja sinun 
olisi puhuttava Israelista.”

Olin hämmästynyt. Aloin rukoilla palattuani kotiin. Niin suuri osa Englannista elää 
hengellisessä pimeydessä. Mitä pystyisin kertomaan heille Herrasta kuudessa minuutissa? 
Odotettuani hiljaa Herran edessä tiesin, että minun olisi ainoastaan puhuttava raamatul-
lisista profetioista, jotka ovat käyneet toteen Israelissa. Minun piti kertoa Jumalan käden 
kosketuksesta tuon pienen maan, ja sen kansan yllä, ja tarpeestamme ’rukoilla rauhaa Jeru-
salemille’.

”Toivottakaa rauhaa Jerusalemille, menestykööt ne, jotka sinua rakastavat… ”
Ps. 122:6

Seuraavana aamuna, tasan kello kymmenen, marssin koulun rehtorin kanssa jäykästi audi-
torion eteen. Minut esiteltiin asiallisesti ja muistutettiin vielä kerran, etten ylittäisi sallit-
tua kuutta minuuttiani. Kävelin korokkeelle ja katselin pitkästyneitten ja tyhjien kasvojen 
merta. Ajattelin: ”Voi Herra, kuinka avuttomaksi tunnenkaan itseni.” Aloin kertoa niistä 
raamatullisesti ihmeistä joita tapahtui, kun Israelista tuli valtio. Yritin myös epäsuorasti ker-
toa Jumalan rakkauden todellisuudesta elämässämme. Kuuden minuutin kuluttua lähdin 
korokkeelta, ja kokoontuminen päättyi.

Menin luokkaan. Useimmilla oppilaista oli lukuisia kysymyksiä, koska heidän opet-
tajansa oli yrittänyt vakuuttaa, että Jumala on kuollut. Olin avuttomampi kuin koskaan. 
Puhuin koko tunnin, en niille, jotka olivat täynnä nokkelia vastaväitteitä, vaan niille, jotka 
kuuntelivat hiljaa. Tiesin, että Jeesus on kykenevä kastelemaan siemenet, jotka Hän hellästi 
kylvää. Kun oppitunti oli lopuillaan, tunsin itseni lopen uupuneeksi. Matkalla ovelle tein 
viimeisen pistoni ja sutkautin opettajalle: ”Luulen teidän protestoivan liikaa, herra Evans. 
Joskus teidän tulisi kysyä Jeesukselta, mitä Hän ajattelee tästä kaikesta, mutta tehkää se 
sitten, kun olette valmis kuulemaan Hänen vastauksensa.”

Kaiken kaikkiaan takana oli ollut melkoinen viikko. Kaikki on niin salaperäistä, kun 
seuraa Herraa. Ei koskaan voi tietää, minne seuraava ovi vie.

Seuraavana aamuna Cathy, Bev ja minä lähdimme kolmen päivän retkelle Lontooseen. 
Cathyllä ja Bevillä oli niin paljon tehtävää ensimmäisenä päivänä, että päätimme viettää 
vasta kolmannen päivän yhdessä, jolloin tekisimme kuninkaallisen kiertoajelun Lontoossa.

Ensimmäisenä päivänä osallistuin konferenssiin, josta olin kuullut Tivertonissa. Ko-
kouksen jälkeen tapasin nuoren pariskunnan, Danielin ja Ruthin, molemmat juutalaisia 
uskovia. Keskustelimme tovin, ja juuri ennen lähtöäni he ojensivat minulle osoitteensa ja 
puhelinnumeronsa. ”Jos aiot olla Lontoossa enemmän kuin kolme päivää, niin soita meille. 
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Pitäisimme sinua mielellään vieraanamme.”
Kuukauden viisumini Englannissa oli pian menossa umpeen ja tiesin, että Herra ei 

halunnut minun pidentävän sitä. Päinvastoin - ymmärsin, että minun olisi lähdettävä jo 
seuraavalla viikolla Israeliin. Matkustaisin Lontoosta Venetsiaan ”Magic bus”-linja-autolla. 
Se oli yllättävän halpa, vain 40 dollaria, ja siihen sisältyi kanaalin ylitys. Venetsiassa mi-
nun olisi varattava paikka italialaiseen ”Livorno”-laivaan. Laivamatka maksoi 110 dollaria. 
Laskin, että loppurahani riittäisivät vain matkan kolmannekseen. Jälleen kerran minun oli 
luotettava Isän huolenpitoon.

Seuraavana päivänä puhuin puhelimessa nuoren, lontoolaisen Bob- nimisen papin 
kanssa. Hän rakasti suuresti Israelia ja kantoi siitä huolta. Puhuessani hänelle tunsin erehty-
mättömästi, että Herra halusi minun pyytävän häneltä 50 puntaa.

”Mutta Herra, sinä et ole koskaan aikaisemmin pyytänyt minua kysymään rahaa. Sitä 
paitsi tarvitsen paljon enemmän kuin 50 puntaa,” väitin hiljaa.

Hän muistutti heti, ettei minun pitäisikään pyytää rahaa, ellei Hän niin kehottanut. 
Hänelle kuuliaisuus on tärkeää, eikä mikään mielivaltainen sääntö. Nielaisin vaivautuneena 
ja kerroin huoleni. Bob lupasi rukoilla asian puolesta. Tunnin kuluttua hän soitti takaisin.

”Eileen, on tapahtunut kummia. Muutama minuutti keskustelumme jälkeen tuli nuori 
nainen toimistoomme lahja mukanaan. Hän antoi seikkaperäiset ohjeet siitä, kuinka se 
pitäisi antaa jollekin juutalaiselle uskovalle.”

”Oho”, huudahdin.
Hän jatkoi: ”Lahjoitus oli tasan viisikymmentä puntaa. Rukouksessa Herra vakuutti, 

että se kuuluu sinulle.”
Tämän vuoksi olin siis joutunut pyytämään rahaa. Herra oli täysin tietoinen lahjan 

olevan jo matkalla, ja Robin täytyi saada tietää mitä sillä pitää tehdä.
Rob kutsui minut tiistai-illan kokoukseen, jossa näytettäisiin filmi Israelista. Hän neu-

voi kuinka löytäisin kokoukseen ja sanoi antavansa minulle viisikymmentä puntaani siellä. 
Näytti siltä, että jäisin Lontooseen pitempään kuin kolmeksi päiväksi - kaikesta huolimatta

Ihmetellen Herran suunnitelmaa soitin Danielille ja Ruthille. ”Arvaa mitä?” kysyin Da-
nielilta, hänen vastatessaan puhelimeen.

”Hurraa. Tuletko jäädäksesi?” Iloissaan hän toivotti minut tervetulleeksi ja neuvoi, 
kuinka tulla heidän kotiinsa. Hän totesi myös, että hekin olivat suunnitelleet menevänsä 
tiistai-illan kokoukseen.

Seuraavana päivänä Cathy, Bev ja minä aloitin Lontoon kierroksemme, ja siitä tuli 
todellakin kuninkaallinen. Lontoo oli koristeltu pian alkavaa kuningattaren hopeahääpäi-
vää varten. Saavuimme Buckinghamin palatsiin juuri kun vahtijoukot aloittivat marssinsa. 
Menimme Westminster Abbeyhin ja pääsimme seuraamaan kauniita kansantansseja. Sieltä 
kiirehdimme erääseen vanhaan, englantilaiseen teatteriin katsomaan näytelmää ’ Pyhä Jean 

d’Arc’… Miten jännittävä se olikaan. Hän oli niin rohkea, seistessään lannistumattomana 
kuninkaitten edessä. Niin varma hän oli Jumalan johdatuksesta elämässään. Päivä oli täysi 
ja mieliin painuva.

Seuraavana aamuna Cathy ja Bev palasivat Tivertoniin, ja minä lähdin Danielin ja Rut-
hin luokse. Saavuttuani heidän luokseen joutuivat he pyytämään anteeksi sitä, että heillä 
oli tarjota niin vähän ruokaa. Silloin Herra kehotti minua viemään heidät syömään heidän 
valitsemaansa ravintolaan. Minulla oli vielä 55 dollaria jäljellä, siis enemmän kuin tarpeeksi 
linja-autolippuun Venetsiaan. Olin ajatellut ostaa lipun seuraavana päivänä. Se ei kuiten-
kaan olisi riittänyt Livornoon asti, vaikka saisinkin Bobilta seuraavana iltana 50 puntaa. 
Näiden olosuhteiden valossa ei ollut mitään järkeä käyttää sitä pientä summaa, mikä minul-
la oli - ateriaan ravintolassa. Olin kuitenkin alkanut oppia, että uskonvaelluksella ei usein-
kaan ole tekemistä logiikan tai järjen kanssa. Siksi sanoin Herralle: ”KYLLÄ – MUTTA...!”

 ”Minä tahdon seurata sinua, Herra, mutta ...” Luuk. 9:61

”Oletetaan, että Jumala käskee sinua tekemään jotakin, joka on talonpoikaisjär-
keäsi vastaan. Mitä teet? Luovutatko? Mikäli totut tekemään jotakin fyysisellä 
alueella, toistat sitä, kunnes päättäväisesti luovut tavastasi. Sama pätee hengellisiin 
asioihin. Kerta toisensa jälkeen joudut kasvotusten Jeesuksen tahdon kanssa, ja 
käännät aina selkäsi joutuessasi tähän tilanteeseen, kunnes vetäydyt päättäväisesti. 
’Kyllä, mutta jos todella tottelen tässä asiassa Jumalaa, niin mitä sitten...?’ ’Kyllä, 
haluan totella Jumalaa, mikäli Hän sallii minun käyttäytyä järkevästi, mutta älä 
pyydä minua ottamaan askelta pimeyteen.’ 

Jeesus Kristus vaatii ihmiseltä, joka uskoon Häneen, samaa suunnatonta ur-
heilumieltä, jotka luonnollinen ihminen harjoittaa. Mikäli ihminen aikoo tehdä 
jotain arvokasta, joutuu hän tilanteisiin, jolloin hänen on riskeerattava kaikki hy-
pyssään, ja hengellisellä alueella Jeesus Kristus vaatii sinua riskeeraamaan kaiken, 
mitä pidät järkevänä, ja hyppäämään mihin Hän sanoo. Heti niin toimiessasi 
huomaat, että se, mitä Hän sanoo, sopii yhtä hyvin kuin terve järkikin. Terveen 
järjen näkökulmasta Jeesuksen Kristuksen toteamukset näyttävät hullutukselta, 
mutta viepä ne uskon vaakakuppiin, niin kunnioitusta tuntien huomaat, että ne 
ovat Jumalan sanoja. Luota täydellisesti Jumalaan, ja kun Hän antaa sinulle teh-
tävän, katso, että otat sen vastaan. 

Vaikeuksissa me käyttäydymme kuin pakanat. Vain yksi monista on riittävän 
uskalias perustaaksensa uskonsa Jumalan luonteeseen.”

Oswald Chambers: ”Parhaani Hänelle”
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Kuinka totta onkaan, että Jumalan tiet ovat kaukana meidän teistämme. Otin riskin ja 
kutsuin heidät syömään. He kieltäytyivät ensiksi, kunnes huudahdin: ”Päivä, jolloin lak-
kaan suostumasta Hänen johdatukseensa tulee merkitsemään päivää, jolloin lakkaan pal-
velemasta Häntä. Tulkaa, meidän on mentävä!” Kun he lopulta suostuivat, kertoi Ruth 
luottamuksella, että siitä tulisi todella juhla. ”Meillä ei ole ollut varaa syödä ravintolassa 
ainakaan viiteen vuoteen.” Tietysti Jeesus tiesi tämän, ja oli järjestänyt tämän päivällisen 
rakkaudesta heitä kohtaan. Menimme hyvään juutalaiseen ravintolaan ja söimme ruokaa, 
jota äidilläni oli ollut tapana tehdä. Millainen juhla se olikaan. Seuraavana aamuna he aivan 
yllättäen saivat shekin postissa, ja saattoivat antaa minulle takaisin kaksi puntaa, voidakseni 
ostaa matkalipun.

Tiistai-iltana menimme yhdessä kokoukseen. Amerikkalainen pariskunta näytti filmin 
Israelista ja he kutsuivat minut osallistumaan kuuden viikon raamatunopiskelumatkaan, 
Israelissa. Se alkaisi kaksi viikkoa Israeliin paluuni jälkeen. Hyväksyin kutsun ja olin kiitol-
linen tästä ovesta, joka näin minulle avautui.

Keskiviikkoaamuna tein kolmen tunnin junamatkan takaisin Devoniin. Kerroin sisa-
relleni ja Beville mitä oli tapahtunut niinä muutamana päivänä, kun olimme olleet erossa. 
Huomasin kuitenkin, että he olivat lopen kyllästyneitä viitatessani jatkuvasti Jeesukseen. 
Tulin siitä surulliseksi, koska olin rukoillut palavasti, että he saisivat tuntea Hänen rauhan-
sa: ”En minä anna teille niin kuin maailma antaa...”

Pian oltiin torstai-illassa. Aikaisin seuraavana aamuna aloittaisin matkani takaisin Lon-
tooseen. Minulta puuttui edelleen viisitoista puntaa Livornon lipun hinnasta, ja vein huole-
ni Herran eteen. Hänen vastauksensa oli luja: ”Pyydä pastorilta ja hänen vaimoltaan rahat, 
vaikka he antavatkin kielteisen vastauksen.”

Kuuliaisena lähdin heidän kotiinsa, mutta jouduin raahaamaan jalkojani joka aske-
leella. Hänen ohjeensa paljastivat jälleen kerran sisimmässäni asuvan ylpeyden. Häpesin 
haluttomuuttani kärsiä nöyryytystä Hänen tähtensä. Soittaessani ovikelloa, yritin pönkittää 
itseäni, kuin olisin ollut nielemässä risiiniöljyä. Pettymyksekseni he olivat kotona. Selvitin 
heille tilanteeni heti istuuduttuamme olohuoneeseen. Kerroin Herran kehottaneen minua 
tulemaan heidän luokseen ongelmani kanssa.

Pastori Graig vastasi välittömästi: ”Tietenkään emme voi auttaa sinua. Olen varma, 
että Herralla on jokin muu tapa auttaa, ettekä voi olettaa kristittyjen aina päästävän teidät 
pinteestä. Ehkä ei ole ollenkaan Herran tahto, että palaatte Israeliin. Jos niin olisi, olisi teillä 
varmasti myös tarvittavat varat.”

”Mutta meillähän on ylimääräistä rahaa säästettynä lomaamme varten”, keskeytti rakas 
rouva Graig (tiesin Herran siunaavan hänen anteliaisuuttaan, ja ehkä se loppujen lopuksi 
olikin vierailun tarkoitus).

”Ei tule kuuloonkaan! Toivotamme teille hyvää jatkoa”, huomautti herra Graig, ja joh-

datti minut kiireesti ovelle. Muutaman minuutin kuluttua seisoin yksin jalkakäytävällä sy-
västi nöyryytettynä. Odotin Herran lohdutusta, mutta Hänen vastauksensa yllätti minut 
täysin.

”Miksi et rakasta heitä?” Hän kysyi minulta. Silloin tajusin, kuinka täysin olin ollut kie-
toutunut itseeni, enkä lainkaan ollut viestittänyt Hänen suurta rakkauttaan heitä kohtaan. 
Oppisinko koskaan siirtämään katsettani pois itsestäni?

Häpeissäni kävelin kohti Elisabethin asuntoa, keskustellaksemme viimeistä kertaa yh-
dessä. Matkalla kuljin erään pysäköidyn auton ohi, jolloin ääni sen sisältä sanoi: ”Hei!” Olin 
iloisesti yllättynyt nähdessäni John Riversin viimeisenä päivänä Tivertonissa. Hän oli syö-
mässä tyypillistä englantilaista päivällistä - kalapuikkoja ja ranskalaisia. Menin autoon ju-
tellakseni hetken hänen kanssaan. Kerroin hänelle edellisen tunnin aikana saamastani kipe-
ästä opetuksesta, joka oli koskenut itsekkyyttäni ja ylpeyttäni. Rukoilimme yhdessä, pyysin 
hänen osoitteensa ja lupasin kirjoittaa hänelle Israelista. Hänellä oli todellinen iloitsemisen 
lahja, ja erotessani hänestä tunsin itseni uudistuneeksi. Herramme on anteeksiantavainen.

Palattuani Elisabethin luota muutaman tunnin kuluttua, löysin Cathyn ja hänen ystä-
vänsä täysin ymmällään. 

”Eileen, avaa nopeasti tämä kirjekuori”, Cathy sanoi:” Eilen, puoli yhdentoista maissa 
illalla sanoin ystävilleni, että toivoin niin hartaasti, että saat tarvitsemasi viisitoista puntaa 
matkaasi varten. Ja täsmälleen sillä hetkellä putkahti tämä kuori postiluukusta. Ymmärrät-
kö, puoli yhdeltätoista illalla!” Hänen äänensä oli täynnä kunnioitusta. Hän ojensi kuoren 
minulle, ja katsoin sitä ihmetellen. Etupuolella luki yksinkertaisesti: ’Eileen’. Sisällä oli tasan 
viidentoista punnan summa. Rahojen joukossa ei ollut mitään viestiä, enkä siis voinut tietää 
kuka oli tuonut ne. Olimme hämmästyneitä, eikä edes epäuskoinen sisareni voinut kieltää 
Herran ihmeellistä lahjaa, joka saapui vain muutamia tunteja ennen kotimatkalle lähtöäni.
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16.  LUKU 

KOTIMATKA
                                                                

Lähdettyäni Yhdysvalloista olin kirjoittanut Mikelle ja Joeylle pari kolme kertaa vii-
kossa. Lähetin heille kirjeitä, postikortteja, pieniä lahjoja ja rahaa aina silloin, kun 
saatoin. Tivertonista lähtöni aamuna aloin nauhoittaa kasettia lähettääkseni sen heille 

(minulla ei ollut pienintäkään aavistusta, miten uskomaton nauha siitä tulisi).
Cathy ja Bev tervehtivät pokia ja aloittivat nauhoituksen kertomalla 15 punnasta. Bev 

jatkoi puhettaan eri brittimurteilla. Se oli todella iloinen nauhoitus. Kerroin pojilleni oleva-
ni matkalla Lontooseen, ja näin kasetin välityksellä he olisivat mukana matkallani. 

Eräs Bevin ystävä oli tarjoutunut ajamaan minut Exeteriin, missä olin suunnitellut nou-
sevani Lontoon junaan. Charlesin saavuttua kiitin Beviä ja Cathyä kuukaudesta, jonka olin 
saanut viettää heidän kodissaan. Lähdin kyyneleet silmissäni, sillä tulisin kaipaamaan heitä. 
Olin myös surullinen siitä, etteivät he olleet yhtään sen lähempänä Jeesusta, kuin ennen 
tuloani.

Puolivälissä Exeteriin Charlesin auto hajosi. ”Näin käy aina”, hän selitti, ja kehotti mi-
nua liftaamaan loppumatkan. ”Kestää yli tunnin ennen kuin hinaaja ehtii paikalle”, hän 
sanoi. Hän soitti tallille ja istui alistuneena penkille lukemaan sanomalehteään.

Otin reppuni ja menin tien toiselle puolelle. ”Miten kamala tapa aloittaa matka takaisin 
Israeliin”, ajattelin. Tunsin itseni avuttomaksi, koska en ollut koskaan aikaisemmin liftan-
nut. En ollut edes varma, kuinka kättä on pidettävä. Devonin maaseutu on viehättävää. 
Siellä on tyyni ja rauhallinen tunnelma. Surullista kyllä, osa hiljaisuudesta johtui liikenteen 
puutteesta. Odottaessani tien vieressä aloin todella epäillä koko matkaa. Jos matka alkoi 
näin huonosti, niin olikohan minun ollenkaan tarkoitus palata Israeliin? Muutama auto ajoi 
kiireesti ohikin, ja näytti jo siltä, etten ehtisi koskaan Exeterin asemalle.

Ikuisuudelta tuntuvan hetken kuluttua tuli vanha, kuhmuinen auto kolisten paikalle. 
En ollut uskoa silmiäni. Autossa istui Elisabeth, hänen miehensä ja heidän lapsensa. Keskel-
le Devonin maaseutua Herra oli järjestänyt meille viimeisen, täysin yllättävän tapaamisen. 
Kuka olisi osannut uneksia, että liftatessani ensimmäistä kertaa elämässäni, saivat sillä alu-
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eella asuvat parhaat ystäväni tarjota minulle kyydin.
Koska olin aloittanut nauhan äänittämisen kertoen Mikelle ja Joeylle, että he voisivat 

matkustaa kanssani sinä päivänä, Elisabeth suostui myös puhumaan nauhalle ajaessaan mi-
nut Exeterin rautatieasemalle. Hän sanoi näin:

”Tervehdys Michael ja Joey!  Nimeni on Elisabeth, ja olen äitinne ystävä. Istun 
autossani kahden tyttäreni ja mieheni Rickin kanssa. Olimme matkalla Exeteriin, 
niin kuin meillä on tapana kerran kuukaudessa tehdä, kun ohitimme peukalo-
kyytiläisen tiellä. Emme millään voineet uskoa, että peukalokyytiläinen oli teidän 
äitinne. Hän on opettanut meille paljon uskosta, joten tiedämme tämän ihanan 
yllätyksen olevan lahjan Herralta! ”

 
Sitä se todella oli.

Seisoessani vihdoin asemalaiturilla, Exeterin rautatieasemalla, jatkoin nauhoitusta.
”Hyvä on pojat”, puhuin kasettinauhuriin. ”Sulkekaa silmänne ja kuvitelkaa olevanne 

matkalla kanssani. Puhun teille aivan kuin olisitte täällä. Näin voimme tehdä matkan yh-
dessä.” 

Suljin kasettinauhurin, kunnes kuulin junan tulevan, ja sitten jatkoin: ”Nyt kuuluu 
vihellys. Pojat, tulkaa pois laiturin reunalta, sillä juna on tulossa.” Ja koska minulla on 
kokemusta pienten poikien kanssa matkustamisesta, lisäsin: ”Ai mutta teidän pitää mennä 
vessaan nyt! Se on aivan kulman takana. Kiirehtikää tai myöhästymme junasta.”

Silloin huomasin englantilaisen miehen seisovan vieressäni. Hän yritti parhaansa olla 
nauramatta. Salamannopeasti oivalsin kuinka hassulta oli näyttänyt, kun aikuinen nainen 
sanoo kasettinauhurille: ”Ai, mutta teidän pitää mennä vessaan nyt!” Se oli erityisen poik-
keavaa muodollisessa Englannissa, ja tunsin punastuvani kiireestä kantapäähän. Selitin hä-
milläni: ”Teen nauhaa lapsilleni, jotka ovat Yhdysvalloissa.”

Hän selitti olevansa juuri lähdössä Yhdysvaltoihin etsimään uutta kotia itselleen ja per-
heelleen. Hän kysyi: ”Saanko istua kanssanne junassa?” Tiesin heti, että Herra oli avannut 
tämän oven. Kolmen tunnin junamatkan aikana kerroin Martinille matkakokemuksistani 
Jeesuksen kanssa. Hän kuunteli tarkkaan kertoessani Jeesuksen rakkauden ja johdatuksen 
todellisuudesta. Hän kertoi tunteneensa Jeesuksen itsekin. ”Siitä on jo monta vuotta”, hän 
lisäsi.

Saavuttuamme vihdoin Lontoon jättiläismäiselle asemalle, pyysi Martin minua rukoile-
maan kanssaan, koska hän halusi jälleen uudistaa suhteensa Jeesukseen. ”En halua matkus-
taa mailiakaan ilman Häntä!” hän selitti. Kyyneleet täyttivät silmäni kulkiessamme aseman 
nurkkaan rukoilemaan. Satojen ihmisten kulkiessa tietämättöminä ohitsemme, iloitsivat 
kaikki taivaan joukot Martinin avatessa sydämensä Jeesuksen rakkaudelle. Ja hänen jatkaes-

sa omaa matkaansa tiesin Jeesuksen kulkevan hänen edellään.
Monia ihmisiä on peloteltu, ja he ovat arkoja kertomaan Jeesuksesta toisille. Saatana 

on vakuuttanut heille, että ilman henkilökohtaista ohjausta on uusi uskovainen kadotettu. 
Kuinka kauhealla tavalla korotamme itsemme ja rajoitamme Jumalaa. Onhan Hän täysin 
kykenevä huolehtimaan lampaistaan, jos nämä antautuvat Hänen huolenpitoonsa. 

Monen kuukauden kuluttua sain Martinilta kirjeen:
  

’’Rakas Eileen
Tervehdys Herrassa, joka on ollut niin hyvä meille. Hän käytti sinua apuna joh-
dattaakseen minut takaisin luokseen. Ylistän Herraa, ja kiitän sinua keskustelus-
tamme junassa matkalla Lontooseen.

Noustuani lentokoneesta Chigagossa tapasin kolme nuorta kristittyä, ja yksi 
heistä kutsui minua jäämään kotiinsa muutamaksi päiväksi. Itse asiassa vietin ai-
kaa kolmen kristityn perheen kanssa Chigagon alueella.

En ainoastaan minä ole antanut elämääni Herralle, vaan myös vaimoni ja yh-
deksänvuotias vanhin poikamme. Odotamme nyt Herran johdatusta tulevaisuu-
temme suhteen; mutta tunnemme olevamme varmoja, että Hän haluaa meidät 
jonnekin Yhdysvaltoihin.

Mietin, vieläkö sinulla on tapana tehdä nauhoituksia lapsillesi.
Siunatkoon Herra sinua palveluksessaan ja pitäköön sinusta huolta.

                                                                                                                
Rakkaudella Herrassa,
Martin”

Erottuani Martinista ostin laivalippuni. Nousin junaan mennäkseni Ruthin ja Danielin luo 
viettämään viimeisen iltani Englannissa. Siihen mennessä minulla oli sekä linja-autolippu, 
että laivalippu, mutta minulla ei ollut penniäkään ylimääräistä, ostaakseni ruokaa matkalle. 
Minulla ei ollut rahaa myöskään hotellimaksuihin Venetsiassa. Rukoiltuani sain Herralta 
ainoastaan ohjeen antaa huiluni Ruthille ja Danielille. Se tuntui hullunkuriselta, koska en 
tiennyt miksi he haluaisivat sen. Ehkä he tietäisivät jonkun, joka tarvitsisi sitä.

Olin onnellinen nähdessäni heidät jälleen. Oli vaikea uskoa, että olin tavannut heidät 
vain viikko sitten. Kun olimme kertoneet toisillemme kaiken, mitä oli tapahtunut viime 
päivinä, kysyin heiltä: ”Tunnetteko ketään, joka tarvitsisi huilun?” Ruth ja Daniel katsoivat 
toisiinsa ja alkoivat nauraa.

”Luulenpa, että se on meitä varten”, vastasi Daniel. He kertoivat minulle hämmästyt-
tävän kertomuksen.

”Muistatko, kun käytit viimeiset rahasi viedäksesi meidät ulos päivälliselle?” aloitti 
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Ruth. Minä nyökkäsin. Ruth jatkoi: ”No, muutama päivä sen jälkeen, kun olit Devonissa, 
Herra kertoi meille, että sinulla ei ollut rahaa ruokaan Israelin matkaasi varten.”

”Oho, hienoa!” oli ainoa, mitä kykenin sanomaan.
”Meillä ei ollut lainkaan rahaa auttaaksemme sinua”, lisäsi Daniel. ”Me tiesimme, että 

Herra ilmaisi meille tilanteesi tarkoituksella. Veimme ongelmasi alttarille, ja silloin Herra 
kertoi meille mitä tehdä. Kuuliaisina Hänelle me myimme klarinettimme ja kaiken muun, 
minkä kykenimme. Laskimme myös leikkiä Herran kanssa, että jonakin päivänä Hän pa-
lauttaisi meille ’tinahuilun’.” Nauroimme kaikki.

”Emme olleet suunnitelleet kertovamme sinulle, että myimme omaisuuttamme”, Ruth 
selitti, ”mutta kun kävelit sisään ja kysyit, haluaisiko joku huilun, tiesimme saaneemme 
’tinahuilun’ Herralta.” He näyttivät minulle valtavan ruokakassin, jonka he olivat pakanneet 
automatkaani varten.

”Voi teitä! Tämähän riittää ruokkimaan koko autollisen matkustajia. Miten hienoja 
ihmisiä te olettekaan.” Heidän ystävällisyytensä oli ylenpalttista.

Uskonvaellusta kokemattomien on ehkä vaikea käsittää iloamme. Olen usein säälinyt 
niitä, joilla on kaikkea liian paljon. He menettävät sen ihmeen, kun Jumala antaa lapsilleen 
sen mitä he tarvitsevat. Opin jo kauan sitten, ettei ole olemassa ’pieniä’ ihmeitä. Jokainen 
kerta jolloin Herra koskettaa elämäämme, on suuri ihme. Se, että Hän välittää elämämme 
jokaisesta yksityiskohdasta, olimme sitten kuinka syntisiä tahansa, ei koskaan lakkaa ihme-
tyttämästä minua.

Puhuimme monta tuntia, ja oli vaikea hyvästellä heidät. Juuri ennen kuin nousin au-
toon, he ojensivat minulle kirjekuoren. Kirjeen päälle he olivat piirtäneet yksinkertaisen 
ristin. Avattuani sen, en voinut olla itkemättä. Sen sisällä oli 160 dollarin lahja. Se oli kuin 
kaiku apostolien ajalta.

 ”Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä, 
 ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille, sen mukaan kuin kukin 
tarvitsi.”  Ap.t. 2:44 - 45

Kuinka tyytyväinen onkaan Jeesuksen täytynyt olla, ja kuinka runsaasti Hän heitä siunaisi. 
Ja entäs sitten ruokakassi. Se oli koottu todellisella rakkaudella. Siinä oli ainakin tusina 
voileipiä, ja jokaisen paketin päälle oli teipattu jokin Raamatun jae. He olivat laittaneet kas-
siin ruokailuvälineet, teepusseja ja sokeria, leipää ja juustoa, hedelmiä ja vihanneksia kahta 
Venetsian päivääni varten, ja jopa pieniä makeisia.

Vieressäni etuistuimella istui tyttö, joka katseli minua koko ajan silmäkulmastaan. Lo-
pulta kerroin hänelle ruokakassin tarinan. Hänen nimensä oli Sue. Hän oli Australiasta. 
Sain pian selville, että hän ei uskonut Jumalaan. Aloin kertoa hänelle Jeesuksesta ja Hänen 

rakkautensa todellisuudesta. Lautalla, ylittäessämme Englannin kanaalin, hän kysyi, saisiko 
hän lukea Raamattuani. Hän luki sitä siitä hetkestä kun nousimme laivaan, siihen asti, kun 
tulimme toiselle puolelle.

Jatkoimme keskusteluamme jälleen autossa. Aina kertoessani jonkun esimerkin Herran 
uskollisuudesta, hänen silmänsä laajenivat hämmästyksestä. Linja-auto ajoi yötä päivää, ja 
lopulta ranskalaisessa pikkukaupungissa, lähellä Italian rajaa, hän antoi sydämensä Jeesuk-
selle. Herra kehotti minua antamaan hänelle Raamattuni. Se oli minulle erityisen rakas 
Raamattu, sillä olin saanut sen lahjaksi Marcialta, ja Jeesus oli opettanut minua niin paljon, 
lukiessani sitä päivittäin. Ennen kuin ojensin sen Suelle rukoilin, että Jeesus kirkastaisi sa-
nansa hänelle . Rukoilin myös, että siitä koituisi myös erityinen siunaus (Suella oli lapsen-
uskon lahja alusta lähtien.)

Vanhahko juutalaismies istui takanani autossa, ja saatoin jakaa ruokaani myös hänelle. 
Hän ei puhunut kanssani mitään ennen kuin saavuimme Venetsiaan. Silloin hän siteerasi 
sanasta sanaan kaikki Raamatun jakeet, jotka olivat olleet hänen voileipiensä päällyspape-
reissa.

Koska Sue jatkoi matkaansa autolla Ateenaan, annoin hänelle nuorisohotellin osoit-
teen, joka olisi määränpääni ensimmäisenä yönä Haifassa. Pyysin häntä pitämään yhteyttä. 
Noustessani autosta ojensin hänelle 50 dollaria. Herra kertoi minulle, että hänen rahansa 
olivat loppumassa.

”Kukaan ei ole koskaan auttanut minua tällä tavalla”, hän selitti. Hän ei oikein tiennyt 
miten suhtautua siihen kaikkeen..

”Sue, Jeesus antaa minulle rahani. Eivät ne ole minun rahojani, vaan Hänen. Minulla 
on juuri nyt enemmän kuin tarvitsen, sillä osa niistä oli tarkoitettu sinulle. Sinun täytyy 
saada tuntea, että Hän rakastaa sinua paljon.” Halasimme toisiamme ja nousin autosta.

Kului monta viikkoa ennen kuin kuulin Suesta. Eräänä päivänä, heinäkuussa, eräs ys-
täväni aikoi ostaa minulle Raamatun kristillisestä kirjakaupasta Jerusalemista, kun olimme 
käyneet yhdessä jumalanpalveluksessa. Sue oli sinä päivänä kovasti minun mielessäni, koska 
minun vanha Raamattuni oli hänellä. Juuri sinä samana päivänä seistessäni kirkossa, ojensi 
joku minulle kirjeen (kirje oli lähetetty Haifan osoitteeseen, mutta tänäkään päivänä en 
tiedä, kuinka se oli tullut Jerusalemiin juuri silloin). Varmaan jo arvasit, että kirje oli Suelta. 
Tässä jälleen kerran näette sen Jumalan uskollisuuden, millä hän huolehtii laumastaan. Sue 
kirjoitti näin:
 

”Rakas Eileen,
Olen Sue, tyttö, jota Jeesus kosketti sinun uskosi kautta. Olen nyt Puerto Ricossa, 
ja on hämmästyttävää, kuinka pääsin tänne. Hyppäsin laivaan salamatkustajaksi. 
Menetin lähes kaiken uskoni Herraan laivamatkan aikana, mutta pääsin sieltä 
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lopulta turvaan rukousteni avulla. On tapahtunut ihmeitä eromme jälkeen, ja 
ajattelin sinun haluavan kuulla niistä.

Ollessani laivassa sitä tutkittiin. Sieltä etsittiin salamatkustajia. Sitä tutkittiin 
kaksi ja puoli tuntia, kymmenen miehen ja radiopuhelinten välityksellä. Ymmär-
sin, että salamatkustaminen on väärin, ja pyysin Herralta anteeksi. Pyysin Häntä 
suojaamaan minua ja antamaan minulle jälleen uskoa. Hän vastasi. Aloin lukea 
sinun antamaasi Raamattua, ja se todella auttoi.

Eräs mies laivalla oli alkoholisti. Rukoilin, että Herra auttaisi häntä. Hän pyy-
si ystäväänsä kertomaan minulle, että hän aikoo lopettaa juomisen. Kaiken tapah-
tuneen keskellä olen voinut sisäisesti hyvin.

Herra vei minut täällä erääseen taloon jossa tarvitaan apuani. Miehet laival-
la antoivat minulle 350 $ koska tiesivät, ettei minulla ollut rahaa. Tajusin, että 
Herra antoi rahat minulle auttaakseni tätä perhettä, koska heillä oli maksamaton 
kaasulasku. Eräs ystäväni oli antanut minulle leikkikoiran ja lastenvaatteita, jotka 
sopivat täydellisesti täällä asuvalle pikkutytölle. Se on hämmästyttävää.

En enää polta, enkä käytä huumeita, vaikka kadotettuani taannoin uskoni, 
olin jälleen aloittanut. Nyt, kun uskoni on palannut, ei minulla ole halua polttaa.

Kiitos paljon sinulle. Rukoilen puolestasi, missä sitten oletkin. Toivon sinulle 
kaikkea hyvää. Olen varma, että tapaamme jälleen. Jumala sinua siunatkoon!
 Rakkaudella, Sue”

Hänen uskonsa yksinkertaisuus puhutteli minua. Kaikki tämä oli sattunut nuorelle tytölle, 
joka paria kuukautta aikaisemmin ei edes uskonut Jumalan olemassaoloon!

Noustuani autosta kykenin tuskin uskomaan olevani Venetsiassa. Olin kuitenkin liian 
uupunut voidakseni nauttia siitä. Autonkuljettajat olivat soittaneet kreikkalaista musiikkia 
yötä päivää, ja nukkuminen oli mahdotonta. Ylitin ensimmäisen kanavan ja pysähdyin en-
simmäiseen kohdalleni osuvaan hotelliin.

”Haluaisin huoneen yöksi”, ilmoitin väsyneenä vastaanottovirkailijalle. Hän katsoi mi-
nua arvioivasti ja huomautti halveksuntaa äänessään: ”Tämä on ensimmäisen luokan ho-
telli. Yhden hengen huoneen hinta on 28.000 liiraa.” Minä nielaisin. Olin vaihtanut vähän 
rahaa Venetsiassa viettämääni puoltatoista päivää varten, mutta kaiken kaikkiaan ainoastaan 
25.000 liiraa.

”Voisitteko neuvoa minut toisen luokan hotelliin. Minä teen työtä Herralle, ja onneksi 
kuulumme kaikki samaan luokkaan Hänen silmissään.”

Hänen asenteensa pehmeni, ja hän kertoi miellyttävästä ja halvasta hotellista seuraavan 
kanavan varrella. Lähdin matkaan ja löysin mukavan huoneen kohtuullisella 9.000 liiralla. 
(Pidän Italian valuuttakurssista, koska minulla tuntui olevan rahaa pieni omaisuus.) Siisti-

ydyin nopeasti ja lähdin huoneesta mennäkseni spagetti-aterialle. Päätin palata välittömästi 
aterian jälkeen huoneeseeni, nukkuakseni kunnon yöunet. Olin liian väsynyt katsellakseni 
Venetsiaa, ja tämä kertoo siitä, että olin todella väsynyt.

Löysin pian ulkoilmakahvilan ja istuin kanavan varrella olevaan pöytään syömään. 
Venetsia oli todella kaunis illalla, kun valot heijastuivat romanttisesti veteen. Tarjoilijan 
saavuttua tilasin spagettia. Hän alkoi kuitenkin. huutaa minulle antaen merkkejä, että mi-
nun olisi noustava pöydästä. Hän johdatti minut toiseen pöytään, kauas kanavasta, työnsi 
spagettilautasen eteeni ja kieltäytyi tulemasta lähelleni. En voinut ymmärtää minkä virheen 
tein, tilatessani Italiassa spagettia. Huomasin sen vasta kun luin ruokalistaa. Näytti siltä, 
että Venetsiassa spagetti on aina eturuoka, ei koskaan pääruokalaji. Kun tarjoilijan huoma-
si, että minä tilaan niin halvan aterian, ohjasi hän minut pois hienoimpien pöytien luota. 
Vaikka ihmiset vaikuttivatkin niin luokkatietoisilta, nautin siitä huolimatta todella spagetis-
tani. Oli hauskaa syödä omaa suosikkiruokaansa italialaisessa kaupungissa.

Seuraavana päivänä nautin kävellä kanavien reunustamilla teillä. Iltapäivällä paikal-
listin Livornon’. Nyt löysin nopeasti paikkani kannelta. Sitä kutsuttiin luokaksi DD, ja 
se muodostui sadoista istuimista, jotka muistuttivat lentokoneen istuimia. Tulisi olemaan 
mielenkiintoista viettää neljä yötä istuimella nukkuen. Olin niin innoissani saadessani en-
simmäistä kertaa elämässäni matkustaa risteilijällä, että olisin tyytynyt nukkumaan vaikka 
seisaaltani.

Menin ulos kannelle katsomaan, kuinka Venetsian satama katosi horisonttiin. Istuin 
kahvilassa siemailemassa kuumaa kahvia, kun eräs herrasmies istuutui minua vastapäätä. 
Kävi ilmi, että hän oli uskontotieteen professori. Hän oli ollut professorina neljäkymmentä 
vuotta, ja oli opiskellut suuria maailman uskontoja. Kerroin hänelle henkilökohtaisesta il-
mestyksestäni, Jeesuksesta, Jumalan poikana.

”Hyvä tavaton!”, hän vastasi. ”On pateettista jos pysähdytte siihen. On olemassa niin 
paljon muitakin uskonnollisia kokemuksia. Kulkiessanne neulansilmästä, on sen toisella 
puolella kokonainen pyramidi, täysin uusi kokemisen alue odottamassa teitä. Te rajoitatte 
itseänne tavattomasti, jos pysähdytte Jeesukseen.”

Koska hän oli oppinut mies, uskontotieteen professori, en kehdannut väitellä. Tunsin 
Herran tyytymättömyyden koska vaikenin. Tiesin, että minun täytyi puhua. Rukoilin Her-
ralta apua.

”Oletteko koskaan lukeneet Uutta testamenttia?”,  kysyin, koska Herra kehotti teke-
mään niin. Minusta se oli uskalias kysymys näin oppineelta mieheltä.

”Osia siitä”, hän vastasi.
”Mutta oletteko koskaan vain lueskellut sitä?” intin.
”Ei, en ole koskaan lukenut koko kirjaa.”
Selitin hänelle lainauksen ’neulansilmästä’. ”Jeesushan sanoi, että kamelin on helpom-
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paa kulkea neulansilmästä, kuin rikkaan miehen päästä taivaan portista. Kuinka voitte tie-
tää, että Jeesus ei ole oikea tie, jos ette koskaan ole lukeneet Uutta testamenttia?”, haastoin 
häntä.

”Olen löytänyt sellaisen uskonnollisen kokemisen alueen, joka on kiehtova. Itse asiassa 
olen kirjoittamassa siitä kirjaa!”, hän yritti vakuuttaa minulle löytäneensä todellisen tien.

”On mahdotonta väitellä kanssanne”, sanoin hänelle silloin, ”ennen kuin tiedätte, mistä 
minä puhun. Annan teille Raamatun ja pyydän teitä lukemaan evankeliumit läpi, pyytäen 
samalla Jumalaa valaisemaan lukemaanne. Sitten teillä on syytä keskustella jälleen kanssa-
ni”, kiusoittelin. Suureksi hämmästyksekseni hän suostui. Kiirehdin paikaltani hakemaan 
Raamattua, ja lähdin sen kanssa hänen hytilleen. Rukoilin kovasti, että Jeesus kirkastaisi 
itsensä hänen lukiessaan sitä läpi.

Seuraavina päivinä nautin hiljaisuudesta ja levosta. Oli ylellistä saada viettää tuntitol-
kulla laivan kannella, keskellä Välimerta. Näin sain mahdollisuuden kirjeiden kirjoittami-
seen, lukemiseen ja vain hiljaisuudesta nauttimiseen Herran edessä. Niin monen viikon 
rankan matkustamisen jälkeen se oli virkistävää.

Istuessani raukeana auringonpaisteessa eräänä iltapäivänä, luin Raamatusta ensimmäis-
tä kertaa Esterin kirjaa. En voinut ymmärtää miksi tunsin olevani häntä niin lähellä. Olin 
liikuttunut hänen uskostaan, joka muutti juutalaisen historian suunnan. Sillä hetkellä Her-
ra alkoi puhua selvästi ja vahvasti sydämelleni: ”Tästä lähtien sinua kutsutaan Estheriksi...”

Näin professoria toisinaan, ja hänellä oli aina Uusi Testamentti kädessään. Hän ei pu-
hunut sanaakaan, ennen kuin saavuimme Ateenan satamaan, joka oli hänen määränpäänsä. 
Juuri ennen poistumistaan hän ilmaantui kansituolini viereen Raamattu kädessään.

Ojentaessaan Raamatun takaisin hän sanoi: ”Tässä on. Ottakaa tämä Raamattu ja an-
takaa se luettavaksi niin monelle kuin kykenette. Olen tutkinut eri uskontojen systeemejä 
useita vuosia, mutta näinä muutamana päivänä olen löytänyt sen, minkä etsimiseen olen 
käyttänyt koko elämäni. Kiitos!” Näine hyvineen hän lähti laivasta.

Olin syvästi kiitollinen Herralle, kun Hän salli minun nähdä näin suurenmoisen muu-
toksen miehen elämässä. Tiesin myös, että jos hän nyt olisi avoin ja kuuliainen Herralle, 
voisi Herra käyttää hänen laajaa tietämystään muista uskonnoista, vetääkseen monia luok-
seen. Se myös korosti sitä tosiasiaa, että emme koskaan todella pysty tuntemaan Herraa 
pelkän järjen avulla. Sydämen ja sielun on oltava aina mukana.

Kuuden aikaan seuraavana päivänä näimme maata. Lähestyimme Haifan satamaa.

OSA IV

”SILLÄ KATSO, TALVI ON VÄISTYNYT, SATEET OVAT 

OHITSE, OVAT MENNEET MENOJAAN� KUKKASET OVAT 

PUHJENNEET MAAHAN, LAULUN AIKA ON TULLUT, JA 

METSÄKYYHKYSEN ÄÄNI KUULUU MAASSAMME�

VIIKUNAPUU TEKEE KEVÄTHEDELMÄÄ, VIINIKÖYN-

NÖKSET OVAT KUKASSA JA TUOKSUVAT� 

NOUSE, ARMAANI, SINÄ KAUNOISENI, JA TULE� 

KORKEA VEISU 2:11 - 13
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17. LUKU

OIKEUSISTUIMIA JA KUNINKAITA

Kuljettuani tullin läpi, lähdin satama-alueelta mennäkseni Haifassa olevaan nuori-
sohotelliin. Minulla oli riittävästi rahaa kolmeksi yöksi. Ilmoittauduttuani minut 
vietiin suureen, ilmavaan huoneeseen, jossa oli kerrossängyt. Purin omaisuuteni, 

istuin vuoteelle ja aloin heti tuntea itsesääliä. Minulla ei ollut mitään tekemistä, ei paikkaa, 
minne mennä, tuskin rahaakaan jäljellä, kunnes raamattuleiri kahden viikon kuluttua alkai-
si. Kuluneina viikkoina olin tuntenut jatkuvasti murhetta Mikestä ja Joeysta. Kaipasin heitä 
niin paljon, että aloin tuntea kaunaa heidän äitipuoltaan kohtaan. Hän sai nyt huolehtia 
heistä kaipaamallani tavalla. Koska minulle ei ollut mitään selvää johdatusta Herralta, istuin 
vuoteelleni ja yritin tuntea oloni niin kurjaksi kuin mahdollista.

Kului jonkun aikaa, ja sitten ovelle koputettiin pehmeästi. Retkeilymajan johtaja tuli 
huoneeseen vaimonsa kanssa. 

”Kuule, me tässä ajattelimme, että kiinnostaisiko sinua auttaa meitä seuraavina kahtena 
viikkona? Eräs työntekijöistämme on ulkomailla, ja tarvitsemme kipeästi lisäapua, kunnes 
hän palaa. Voit muuttaa toiseen huoneeseen. Me tarjoamme sinulle huoneen, ylöspidon, 
sekä pienen taskurahan omia menojasi varten. Kiinnostaisiko tämä sinua?”

Taas tunsin häpeää, kun olin niin helposti unohtanut Herran auttavan käden. Mitä 
oikeutta minulla oli tuntea alakuloisuutta ja pettymystä, kun kerran elämäni oli Hänen kä-
dessään? Otin kiitollisena heidän tarjouksensa vastaan ja tiesin, että kaksi seuraavaa viikkoa 
olivat Herran järjestämät.

Se oli onnellista aikaa, sillä raskas ruumiillinen työ auttoi minua unohtamaan sydämeni 
taakat. Eräänä päivänä, siivotessani käymälää, en voinut olla hymyilemättä itselleni. Tiesin, 
että taakseni jättämä ’suorittamisen maailma’ ei voisi koskaan ymmärtää, että saatoin olla 
iloinen siivotessani käymälöitä samalla, kun ’korkea koulutukseni ’meni ’hukkaan’. Herran 
palveleminen on suuri ilo, ja tehdessäni kaikki halvatkin työt Hänelle, ne muuttuvat rak-
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kauden palvelutyöksi.
Aika tuntui kuluvan siivillä. Pian olin jo matkalla Jerusalemiin, osallistuakseni kuusi-

viikkoiseen raamatunopiskeluleiriin. Osanottajia oli kaksikymmentä, ensisijaisesti Kana-
dasta, Englannista ja Yhdysvalloista. Luennot olivat mielenkiintoisia. Niihin sisältyi opetus-
ta juutalaisten historiasta ja perinteistä, juutalaisia kansanlauluja, tansseja ja juhlaperinteitä 
Raamatun valossa. Raamatunopiskelun jälkeen matkailimme Israelissa, laulaen ja uskos-
tamme kertoen. Matkustimme maan laidasta laitaan ja kävimme sellaisillakin paikoilla, 
jotka Joey, Michael ja minä olimme jo yhdessä löytäneet.

Kuuden viikon kuluttua minut kutsuttiin asumaan pienen, uskovaisen ryhmän kanssa 
Pohjois-Israelin lomanviettokaupunkiin, Nahariaan. Se on kaunis, rauhallinen kaupunki 
lähellä Libanonin rajaa. Makuuhuoneestani oli näkymä Välimerelle. Koska rakastan merta, 
oli se jälleen todistus Isän huolenpidosta.

Eräänä päivänä rukoushetkessä sain Herralta seuraavan sanan:

”Kavahtakaa ihmisiä, sillä he vetävät teidät oikeuksiin, ja synagogissaan he teitä 
ruoskivat;
 ja teidät viedään maaherran ja kuningasten eteen minun tähteni,
 todistukseksi heille ja pakanoille.

Mutta kun he vetävät teitä oikeuteen, älkää huolehtiko siitä,
 miten tahi mitä puhuisitte, sillä teille annetaan sillä hetkellä, mitä teidän on pu-
huminen.

Sillä ette te itse puhu, vaan teidän Isänne Henki puhuu teissä.”
Matt. 10:17 - 20

Hän korosti sitä niin vahvasti sydämessäni, että en voinut olla reagoimatta siihen, ja se häm-
mensi minua. Mitä ihmettä Hän saattoi tarkoittaa? Minulla ei ollut aikomustakaan esiintyä 
maaherran ja oikeuden edessä, vai oliko?

Syyskuussa 1977 oli kahden vuoden oleskelulupani Israelissa menossa vanhaksi ja tie-
sin, että minun olisi uusittava se. Eräänä iltapäivänä mainitsin tästä Nahariassa asuville 
ystävilleni. Kerroin heille kaiken mitä oli tapahtunut siirtolaiskeskuksessa Ashdodissa.

”Eivätkö he kertoneet palauttavansa sinun siirtolaispaperisi palattuasi Israeliin?”, kysyi 
eräs ystävä lopetettuani kertomuksen.

”Kyllä, he sanoivat näin lähtöpäivänä lentokentällä”, vastasin.
”No, miksi et mene Haifan maahamuuttajavirastoon ja pyydä papereita jälleen takai-

sin?”
Rukoilin asiaa ja Herra vahvisti, että Hän halusi minun tekevän niin. Menin siis muu-

taman päivän kuluttua Haifaan ja pyysin heitä palauttamaan siirtolaispaperini.
Herra Rozman, joka vastaa Yhdysvalloista tulleista siirtolaisista, ohjasi minut sihteerin-

sä luo. Hän soitti ensin siirtolaistoimistoon Ashdodiin, löytääkseen minua koskevat asiakir-
jat. Niitä ei löytynyt. Sitten hän soitti Beersebaan, josta hänelle kerrottiin, että paperit oli 
toimitettu edelleen Ashdodiin. Sitten hän soitti Ashdodiin uudelleen. He ehdottivat, että 
hän yrittäisi Tel Avivin toimistoa. Näytti siltä, ettei papereita löytyisi mistään. 

Sihteeri selitti: ”Koska papereita ei löydy, teemme yksinkertaisesti uudet.” Hän lähti 
toimistosta hankkimaan tarvittavat kaavakkeet.

Tiesin, että sillä hetkellä oli elämäni todellisessa käännekohdassa. Ellei papereita kos-
kaan löydettäisi, olisi minulla mahdollisuus elää Israelissa tavallista elämää. Minulla oli-
si mahdollisuus aloittaa alusta, eikä kukaan saisi tietää, mitä Ashdodissa oli tapahtunut. 
Kaipasin ja toivoin kaikesta sydämestäni, että paperit olisivat kadonneet ikuisiksi ajoiksi. 
Tunsin, että Herran antamalla Raamatunkohdalla oli tarkoitus, ja annoin itseni Jumalan 
käyttöön, mitä se sitten olisikaan. (Tunsin Hänen olevan täysin tietoinen toiveestani, että 
koko Ashdodin välikohtaus unohdettaisiin.)

Sihteeri palasi pian tarvittavien papereiden kanssa, mutta juuri ennen kuin hän istuutui 
kirjoittamaan, hän sanoi: ”Ehkä soitan vielä Jerusalemin Juutalaistoimistoon kuullakseni, 
mitä papereillenne on tapahtunut.”

Kuinka nopeasti kaikki tapahtuikaan sen jälkeen. Niin pian kun nimeni mainittiin 
sille henkilölle, joka sattui vastaamaan puhelimeen, tämä alkoi huutaa: ”Mitä hän täällä te-
kee? Olimme antaneet ohjeet lentokentälle, ettei häntä saa päästää maahan. MITEN HÄN 
PÄÄSI MAAHAN? Mitä on tapahtumassa?”

Sihteeri pelästyi näin tiukkaa vastausta, ja pyysi minua lähtemään toimistosta. Hän 
juoksi soittamaan herra Rozmanille. Hänellä ei ollut aikaa huomata poskilleni valuvia kyy-
neleitä, jotka johtuivat kuulemastani päätöksestä.

Herra Rozman astui huoneeseen, ja ainoa mitä saatoin kuulla, ennen kuin ovi paiskat-
tiin kiinni oli: ”Mikä on rouva Dorflingerin tarina? ”Hetken kuluttua herra Rozman tuli 
ulos huoneestaan ja istuutui viereeni käytävälle. Silmäni olivat vielä täynnä kyyneliä, mutta 
en voinut sille mitään.

”Voi minua,” hän sanoi ystävällisesti. ”Minä en aavistanut mitään. Mitä maailmassa te 
olette tehneet? Sillä minuutilla, kun teidän nimenne mainittiin Jerusalemin toimistossa, 
saivat he kohtauksen!” Hän huomasi ilmiselvän vaivautumiseni ja lisäsi vakuuttavasti: Äl-
kää murehtiko. Pyydämme heitä lähettämään asiapaperit tänne, ja katsomme mitä voimme 
tehdä. Mistä ihmeestä on kyse? Mitä te olette tehneet, kun olette saaneet heidät näin pois 
tolaltaan?”

”En ole tehnyt mitään. Toden totta, ainoa syy heidän käytökseensä on, että uskon Jee-
sukseen.”
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”Siinäkö kaikki? Oletteko aivan varma?” hän kysyi epäuskoisena.
”Kyllä aivan kaikki”, vakuutin hänelle.
”Älkää huolehtiko. Olemme tilanneet paperit. Tulkaa tapaamaan meitä noin viikon 

kuluttua niin katsomme sitten, mitä tälle kaikelle on tehtävissä. Jos tämä todella on ainoa 
ongelma, olen varma, että saatte jälleen siirtolaispaperinne.”

Kiitin häntä lämpimästi hänen ystävällisyydestään. En aavistanut, mitä tulevaisuus toisi 
tullessaan. Näytti siltä, että toiveeni vaatimattomasta elämästä Israelissa valui hiekkaan.

Saavuttuani viikkoa myöhemmin jälleen siirtolaiskeskukseen, kantoi herra Rozman pa-
pereitani teeskennellen horjuvansa niiden raskaasta painosta. Se oli suuri pino.

”Kuulkaa, olen lukenut asiapaperit läpi, ja asia on juuri niin kuin te kerroitte minulle. 
Kaikki häly johtuu uskostanne Jeesukseen, ja se näyttää erityisesti häirinneen erästä avain-
asemassa olevaa miestä Juutalaistoimistossa, Jerusalemissa. Hänen vuokseen nousi niin suu-
ri häly. En todellakaan näe syytä miksi teiltä pitäisi kieltää siirtolaisoikeudet henkilökohtai-
sen uskonnollisen vakaumuksen vuoksi!”

”Aloitetaan käytännöllisestä puolesta. Muutaman päivän päästä menee oleskelulupanne 
vanhaksi. Menkää huomenna sisäasiainministeriöön Akkoon ja anokaa oleskelulupanne uu-
simista. Älkää kertoko heille mitään, vaan täyttäkää välttämättömät hakupaperit ja jättäkää 
passinne sinne kuten tavallisesti. Jos he uusivat oleskelulupanne, palautamme myös teidän 
siirtolaisoikeutenne. Älkää kuitenkaan toivoko liikoja, koska Juutalaistoimisto Jerusalemis-
sa on kirjoittanut sisäasiainministeriöön kirjeen jossa pyydetään, että he eivät uusisi teidän 
oleskelulupaanne. Katsotaan ja odotetaan mitä tapahtuu. Niin pian kun saatte vastauksen 
sisäasiainministeriöstä Akkosta, tulkaa jälleen tapaamaan minua.”

Niinpä seuraavana päivänä olin Akkossa, sisäasiainministeriössä, anomassa maassaolo-
lupani uusimista.

Alkusyksystä 1977 matkustin tapaamaan ystäviäni, jotka asuivat Jerusalemissa. Halusin 
niin kovasti olla pääkaupungissa Rosh Hashanana (juutalainen uusi vuosi) ja Joom Kip-
puria (suuri sovituspäivä) viettämässä. Eräänä aamuna, juhlapyhien jälkeen, Herra herätti 
minut oudolla ohjeella. Sain kehotuksen mennä tapaamaan The Jerusalem Postin, päivittäin 
ilmestyvän englanninkielisen lehden, toimittajaa. Olin hämmentynyt, mutta onneksi eräs 
ystäväni päätti lähteä kanssani. Etsimme toimittajan nimen lehdestä ja jatkoimme mat-
kaamme Jerusalem Postin toimistoon.

Saavuttuamme ilmoitin sihteerille, että halusimme keskustella päätoimittajan kanssa. 
Hän kysyi nimiämme. Heti kuultuaan nimeni hän sanoi: ”Meillä on teitä koskeva kirje tä-
män päivän lehdessä.” Hän kiirehti viemään meidät katsomaan lehdessä olevaa kirjoitusta. 
Ja todellakin - lehdessä oli minua koskeva kirje juuri sinä päivänä. Olin kertonut ystävilleni 
eri puolilla maailmaa mitä oleskeluluvalleni oli tapahtunut, ja tämä kirje oli yksi niistä mo-
nista vastauksista, jotka oli lähetetty minun puolestani The Jerusalem Postiin.

MESSIAANISET JUUTALAISET

Jerusalem Postin päätoimittajalle

Sir,- Kirjoitamme teille juutalaisen ystävämme asiassa. Hänen  asemansa siirtolai-
sena on asetettu kyseenalaiseksi
hänen uskonsa vuoksi,  koska hän uskoo Jeesukseen Messiaanaan. Me pahoit-
telemme tätä kovasti, ja olisi suuri menetys Israelille,
jos messiaaniset juutalaiset karkotetaan maasta.
Vuoden 1950 maahanmuuttolain nojalla jokaiselle juutalaiselle annetaan oikeus 
muuttaa maahan. Eileen Dorflingerin karkottaminen olisi vastoin juutalaisten us-
koa ja kaikkia niitä arvoja, joita Israel puolustaa.
Olemme asuneet Israelissa viime vuoden, ja uskomme Vanhan testamentin profe-
tioihin ja niiden täyttymykseen meidän päivinämme. Vuosi Israelissa opetti meil-
le monia asioita uskomme juutalaisuudesta. Se synnytti meissä syvän rakkauden 
ja kunnioituksen Israelin kansakuntaa kohtaan.
                                                                                                                
J. Müller ja W. Müller
Fjerdingby, Norja

Jenny ja Wolfgang olivat kirjoittaneet kirjeen. Olin hämmästynyt Herran viisaudesta ja 
ajoituksesta. Hän oli lähettänyt minut The Jerusalem Postin toimistoon juuri sinä päivänä 
kun kirje julkaistiin. Koska nimeni oli tuttu sihteerille, meidät ohjattiin saman tien päätoi-
mittajan huoneeseen.

”Päivää”, hän sanoi. ”Me olemme vastaanottaneet monta vetoomuskirjettä teidän puo-
lestanne. Mistä on kyse?”

Kerroin hänelle kaiken mitä minulle oli tapahtunut, aina siitä lähtien, kun lapset ja 
minä olimme saapuneet siirtolaiskeskukseen Ashdodiin.

”Tämä on hyvin mielenkiintoista, eikä teillä ole hätää niin kauan, kuin viisuminne uu-
sitaan. Odottakaa kunnes kuulette sisäasiainministeriön kannan asiassa. Saatuanne kuulla 
päätöksestä, tulkaa tapaamaan minua jälleen.”

Kiitimme häntä saamastamme vastaanotosta. Seuraavana päivänä kävin Sisäasiainmi-
nisteriön Jerusalemin konttorissa. Minun anomukseni oli toimitettu edelleen sinne. Menin 
katsomaan oliko viisumianomuksestani jo tehty päätös. Kolmannella käynnillä, muutamaa 
päivää myöhemmin, minulle lopulta ilmoitettiin, että päätöstä ei ollut vielä tehty. Mutta 
todennäköisesti he eivät hyväksyisi anomustani viisumin pidentämiseksi. Silloin oli uusi-
mispäiväni jo mennyt umpeen, ja oleskelulupani oli mennyt vanhaksi.
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Muutaman päivän kuluttua kerroin kaikesta eräälle paikalliselle pastorille. Hän ehdotti, 
että veisin ongelmani ulkoministeriön kirkolliselle edustajalle katsoakseni mitä hän voisi 
tehdä. Koska Richard asui Jerusalemissa, ja sattui silloin jopa olemaankin siellä, tarjoutui 
hän seuralaisekseni. Laittauduimme siis yhdessä matkalle ministeriön toimistoon. Edustaja, 
luotaantyöntävältä näyttävä mies, kuunteli jäykästi kertomustani. Hän sai minut tunte-
maan itseni maanvaivaksi, ja oli ilmeistä, ettei hän mistään hinnasta olisi halunnut sekaan-
tua asiaan.

”En todellakaan voi auttaa teitä millään tavalla”, hän toisteli jo neljättä kertaa, johdat-
taessaan minut nopeasti ovelle.

”Mitä ihmettä me nyt teemme?” kysyin Richardilta, kun löysimme itsemme jälleen 
kerran jalkakäytävältä.

”Mitäpä jos menisimme suoraan Juutalaistoimistoon? Sieltähän kaikki vaikeudet saivat 
alkunsa.”  Richard kiirehti autolle. Juoksin ehtiäkseni mukaan, ja tunsin itseni pelokkaaksi, 
ajatellessani joutuvani Juutalaistoimiston seinien sisäpuolelle. ”Voi Herra, auta!” , kerjäsin.

Olimme pian perillä, lyhyen linja-automatkan jälkeen. Muutaman sekunnin kuluttua 
törmäsi Richard johonkin tuttuunsa ja kysyi muutaman kysymyksen. Tuota pikaa löysim-
me itsemme Juutalaistoimiston toiminnanjohtajan huoneesta. Kaikki oli tapahtunut niin 
nopeasti, että tiesin olevamme taas Herran käsissä.

Tietämättä mitä muutakaan tehdä, aloin kertoa hänelle tarinaani. Muutaman minuutin 
kuluttua hän keskeytti minut sanoen: ”Puhutte minulle kuin olettaisitte minun tietävän 
tästä tapauksesta jotakin, mitä en todellakaan tiedä. Minun vastuualueeni on yleiseen toi-
mintalinjaan liittyvät päätökset. Muut toimistot käsittelevät teidän kaltaisenne yksittäis-
tapaukset. Olkaa kuitenkin hyvä ja jatkakaa. Olen kiinnostunut kuulemaan kaiken, mitä 
teillä on sanottavaa.”

Kertomukseni loputtua hän huomautti: ”Viattomuudessanne olette osuneet kaikkein 
herkimpään asiaan Israelissa, kysymykseen siitä, ’kuka on juutalainen’. Teidän tapauksessan-
ne melkein toivoisin, että äitinne olisi buddhalainen, mutta koska hän ei ole, on tapauksen-
ne täydellinen. Äitinne on juutalainen, ja sen tulisi taata teille kansalaisuus maahanpaluulain 
mukaan. Ette te ole edes kääntynyt toiseen uskontoon. Niinpä ohjeeni on yksinkertainen. 
Olkaa rohkea ja taistelkaa vaikka korkeimmassa oikeudessa, jos se on tarpeellista. Jo liian 
pitkään on jatkunutkin tämä tilanne, että joku konttoriapulainen saa mielivaltaisesti päät-
tää, kenellä on oikeus Israelin kansalaisuuteen, kenellä ei. Jos viette asian oikeuteen, en usko 
että voisitte hävitä. Haluan rohkaista teitä ja auttaa kaikilla mahdollisilla tavoilla.”

Käteltyämme hän sanoi läksiäisiksi: ”Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että uskonne 
on hullutus, mutta siitä asiasta meidän pitäisi keskustella kahvikupin äärellä. Eikä siitä saa 
tehdä johtopäätöstä, oletteko Israelin kansalainen vai ette. Teillä on oikeus pitää oma hen-
kilökohtainen vakaumuksenne.”

Hämmästelin sitä, millaisen oven Herra olikaan avannut. Hän oli lähettänyt minut 
juuri sen toimiston toiminnanjohtajan luo, joka oli karkottanut minut seitsemän kuukautta 
aikaisemmin – ja nyt tämä sama henkilö oli rohkaissut minua taistelemaan kansalaisuudes-
ta, vaikka koko maan Korkeimmassa oikeudessa. Jälleen sain hämmästellä kuinka odotta-
mattomia käänteitä Herra asettaa polulle, jonka Hän avaa eteemme. Uskonvaellus voi olla 
varsinainen seikkailu!

Seuraavana aamuna, ennen päivännousua, Jeesus herätti minut ja antoi minulle jälleen 
uuden Raamatun jakeen:

”Kavahtakaa ihmisiä, sillä he vetävät teidät oikeuksiin, ja synagogissaan he teitä 
ruoskivat; 
 ja teidät viedään maaherrain ja kuningasten eteen minun tähteni...
Mutta kun he vetävät teitä oikeuteen, älkää huolehtiko siitä, miten tahi mitä 
puhuisitte…”
Matt. 10:17 - 19

”Mutta Herra, en minä aio joutua kuninkaitten ja oikeusistuinten eteen!”
Hänen vastauksensa oli luja: ”Haluan sinun puhuvan pääministeri Menachem Begi-

nille.” Vedin peiton pääni yli ja teeskentelin, etten ollut kuullut. (Ne, jotka ovat yrittäneet 
kätkeytyä Herralta tietävät tarkalleen, kuinka menestyksekäs olin.) Niin mahdottomalta 
kuin se näyttikin, on Herran sana tosi. Tiesin, että jollakin tavalla, hyvinkin pian, puhuisin 
pääministeri Beginin kanssa. Luovutin tämän aiheen välittömästi Herran käsiin, sillä tiesin, 
että ainoastaan Hän saattoi sen täyttää. Lähdin aloittamaan uutta päivää tietäen, että se ei 
ollut yksin minun hallinnassani.

Samana iltapäivänä, juodessani teetä eräitten uskovien kanssa, kertoi joku sivumennen 
seuraavan asian: ”Tiesittekö, että pääministeri Beginillä on avointen ovien päivä lauantai-
na iltapäivällä?” Siihen oli ainoastaan kaksi päivää aikaa. Sydämeni alkoi lyödä kiivaasti. 
”Osaatteko kertoa,” sanoin niin kepeästi kuin mahdollista, ”mitä sinne menevä tarvitsisi?”

”Minun tietääkseni se on täysin avoin yleisölle. Sinne voi vain mennä.”
Koska tiesin tämän tiedon tulleen eteeni, jotta Herran tarkoitusperä tulisi täytetyk-

si, kerroin heille minulle saamastani tehtävästä – että joutuisin puhumaan pääministerille. 
”Rukoilkaa puolestani”, pyysin. En todellakaan halunnut tavata pääministeriä ilman Juma-
lan läsnäoloa.

   Pian olikin sitten jo lauantai, se päivä, jolloin joutuisin ’kuningasten eteen...’ Matkalla 
pääministerin kotiin, joka hämmästyksekseni oli vain kolmen korttelin päässä asuinpaikas-
tani, pysähdyin kristilliseen kirjakauppaan. Sattumalta poimin sieltä pienen kirjan, jonka 
nimi oli A Word of Hope (Toivon sana), ja hämmästyksekseni se avautui seuraavalta sivulta:
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”Jumalan lupaus”

’Näytä minulle, kuinka paljon rakastat minua, Herra, ja pelasta minut lupauksesi 
mukaan. Silloin voin vastata niille, jotka minua häpäisevät, koska luotan Sinun 
sanaasi.

Auta minua puhumaan todellista sanomaa kaikkina aikoina, koska minun 
toivoni on Sinun tuomiossasi. Tottelen sinun lakiasi aina, iankaikkisesta iankaik-
kiseen!

Elän täydellisessä vapaudessa, koska olen yrittänyt totella sinun asetuksiasi.
Minä ilmoitan sinun käskysi kuninkaille, enkä joudu häpeään.

Iloitsen sinun käskyjesi toteuttamisesta. Minä mietiskelen sinun ohjeitasi...”       
Ps.119:41 - 48 (mukaillen)

Siinäpä oli varsinainen vahvistus. Aloin hiljalleen kävellä pääministerin kotia kohti ottaak-
seni selvää ’avointen ovien’ ajankohdasta. Ollessani perillä lähestyin vahtitornin turvalli-
suusmiestä.

”Voisitteko kertoa minulle, mihin aikaan ovat ’avoimet ovet’?” kysyin häneltä englan-
niksi.

”Kello viideltä eilen!” oli hänen vastauksensa.
”Eilen?” totesin pettyneenä. Minun oli täytynyt ymmärtää Herraa väärin. Kääntyessäni 

lähteäkseni pois Jeesus selitti lempeästi, että mies luulee ’eilisen’ tarkoittavan ’tänään’. Ky-
syin vartijalta iloisesti hepreaksi: ”HaYom?” (Tänäänkö?) ”Ken, ken, haYom! (Kyllä, kyllä, 
tänään)” hän vastasi.

Olen varma, ettei mies pystynyt aavistamaan, mikä ero ’eilisellä’ ja ’tällä päivällä’ oli. 
Palasin ystävieni asuntoon ja odotin kello viittä. Olin hermostunut. Lopulta oli aika men-
nä pääministerin kotiin ’avointen ovien’ tilaisuuteen. Toivoin vielä, että Herra muuttaisi 
mielensä viime hetkellä, tai että olisin täysin erehtynyt koko ajankohdasta. Asetin hänelle 
’villat’…

”Herra,” sanoin imarrellen, ”jos tämä on Sinun tahtosi, anna minun pyörtyä ennen 
kuin ohitan edessäni jalkakäytävällä olevan penkin.” Lähestyessäni penkkiä kävelin hyvin 
hitaasti, toivoen pyörtyväni millä hetkellä hyvänsä, ”Hohoi, tämä on se penkki!” muistutin 
Häntä. Pettyneenä ohitin penkin täysin terveenä. Yritin uudelleen seuraavan penkin koh-
dalla siltä varalta, että Hän ei ollut kuullut ensimmäisellä kerralla, tai oli silloin ollut kiirei-
nen jonkun toisen ongelman kanssa. Muutamaa minuuttia myöhemmin saavuin kuitenkin 
pääministerin kotiin täysin terveenä.

Portin eteen oli muodostunut jo pieni jono. Tasan viideltä turvallisuusmiehet aloittivat 
turvatarkastuksen, jonka jälkeen ihmiset ohjattiin pienelle sisäpihalle talon keskellä. Kun 

tuli minun vuoroni mennä sisälle, huomasin ensimmäiseksi videolaitteet ja televisiokame-
ran valmiina käynnistymään niiksi minuuteiksi, jolloin pääministeri astuisi näyttämölle.

Pian hän saapui vaimoineen ja alkoi tervehtiä vieraita lämpimästi. Kauhistuneena asetin 
viimeiset ’villat’: ”Herra, jos on todella Sinun tahtosi, että puhun hänen kanssaan, niin anna 
hänen tulla kättelemään minua.” Seisoin niin kaukana kuin mahdollista. Ja se oli Herran 
tahto. Hän tuli suoraan luokseni ja kätteli minua. Rukoilin vielä viisautta Herralta ja esit-
telin itseni.

”Shalom, nimeni on Eileen Dorflinger”, kuiskasin, ja näin mikrofonin lähestyvän. 
”Olen juutalainen, joka on ottanut Jeesuksen vastaan Messiaana, ja nyt minulta yritetään 
riistää kansalaisoikeudet uskoni tähden ...”

Hän kääntyi ympäri ja totesi julkisesti: ”Onko äitinne juutalainen?” Vain se ratkaisee 
henkilön kansalaisuuden maahanmuuttolain perusteella.

Nyökkäsin ja vastasin: ”Kyllä!”
”Ja myös teidän isänne?”
”Kyllä!” vastasin.
”Sitten teillä on oikeus olla Israelin kansalainen. Toivoisin, että pitäytyisitte esi-isienne 

traditioon, mutta päätöksestänne huolimatta olette edelleen juutalainen.”
Hän käveli pois, mutta kääntyi vielä lisätäkseen: ”Jos teille aiheutetaan lisäongelmia, 

kirjoittakaa minulle henkilökohtainen kirje.”
Se oli ihmeellinen hetki. Israelin valtion johtaja ilmoitti julkisesti, että minulla edelleen 

oli oikeus olla Israelin kansalainen. Täynnä ihmetystä lähdin tilaisuudesta kertomaan hä-
kellyttävät uutiset ystävilleni.

Seuraavana päivänä kävin jälleen sisäasiainministeriössä nähdäkseni, joko he olivat 
päättäneet viisumini uusimisesta.

”Asiasta ei ole vielä tehty lopullista päätöstä, mutta näyttää siltä, että viisumianne ei 
uusita”, minulle kerrottiin.

”Aiotteko anoa viisumia sisäasiainministeriön kautta?” kysyi virkailija minulta.
”Luuletteko, että se auttaisi?” tiedustelin.
”Luultavasti ei”, hän vastasi. ”Todennäköisesti se veisi teiltä pitkän ajan, eikä johtaisi 

mihinkään.”
Kiitin häntä avusta ja lähdin tapaamaan The Jerusalem Postin päätoimittajaa.
”Näyttää siltä, että minulta evätään viisumi”, kerroin hänelle.
”Entä nyt?”
Hänen kysymyksensä häkellytti minua, koska olin tullut kysymään häneltä neuvoa.
”En tiedä, luulen vieväni asian oikeuteen”, mutisin, muistaen Juutalaistoimiston johta-

jan ehdotuksen, sillä Herra tuntui vahvistavan asian.
”Kuka on asianajajanne?” hän kysyi.
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Hätkähdin jälleen. ”En tiedä!” Nielaisin. ”Voisitteko suositella jotakuta?” kysyin.
Hän oli pitkään hiljaa, ja minusta tuntui, että olin tehnyt kysymyksen, jota ei pitäisi 

kysyä suuren päivälehden johtajalta.
”Yrittäkää Uri Huppertia”, hän sanoi viimein. ”En tunne häntä henkilökohtaisesti, 

mutta tiedän hänestä jotakin. Tulkaa kertomaan, mitä tapahtuu.” Ja näin minut hyvästel-
tiin.

Herra vahvisti, että kyseessä oli Hänen valintansa, joten sovin Huppertin kanssa tapaa-
misesta välittömästi. Selvitin koko tilanteen hänelle.

”Mene kotiisi ja kirjoita muistiin kaikki yksityiskohdat, jotka suinkin muistat”, Uri 
sanoi. ”Aivan kaikki, joita voidaan käyttää oikeudessa. Tuo se minun toimistooni aamulla, 
niin ajattelen asiaa.”

Koneella kirjoittaminen vei monta tuntia, mutta aamulla kaikki oli valmiina häntä var-
ten.

”Haluan tavata sinut jälleen kolmen päivän kuluttua, Simchat Toran (lainantamisen 
juhla) jälkeisenä päivänä”, hän selitti. ”Kerron sinulle silloin, otanko tämän jutun vai en.”

Jätin tilanteen jälleen rukouksessa Jeesuksen käteen. Näytti siltä, että ovet avautuivat 
jatkuvasti, mutta minulla ei ollut aavistustakaan, miksi Herra halusi viedä tämän Israelin 
oikeusistuimeen. Rukoilin, että yksin Hänen, ja vain Hänen tahtonsa tulisi tapahtumaan. 
”Isä, anna kaikkien ovien sulkeutua pian, ellei tämä ole Sinusta.”

Samana iltana kirjoitin seuraavan kirjeen pääministeri Beginille:

Pääministeri Menachem Begin
Pääministerin toimisto
Jerusalem, Israel

  
Hyvä Herra pääministeri Begin!

Pari viikkoa sitten tulin ’Avointen ovien’ -tilaisuuteenne kertomaan Teille oleva-
ni juutalainen, joka on ottanut Jeesuksen vastaan kansamme Messiaana. Uskoni 
tähden on Israelin kansalaisoikeuteni asetettu kyseenalaiseksi. Te sanoitte minun 
olevan juutalainen, koska molemmat vanhempani ovat juutalaisia, ja että minulla 
on oikeus elää Israelin kansalaisena. Te sanoitte myös, että minun tulisi kirjoittaa 
Teille henkilökohtainen kirje, jos ilmenisi lisävaikeuksia.

Keskiviikkona 28. syyskuuta 1977 Jerusalemin sisäasianministerin toimisto 
ilmoitti minulle, että A / I viisumianomukseni hylätään, koska uskon Jeesukseen. 
(Juutalaistoimiston suosituksesta.)

Rakkauteni Israelia kohtaan on voimakas ja syvä, ja samaistun täydellisesti 

kansaani. En ole kääntynyt mihinkään toiseen uskontoon. Minulla on maisterin 
tutkinto sosiaalityössä ja tunnen, että minulla on oma panokseni annettavana 
Israelin yhteiskunnalle. Aion tarvittaessa taistella päätöksestä Korkeimmassa oi-
keudessa, koska sitoutumiseni tähän maahan on aito.

Jos voitte millään tavalla auttaa, olisin suuresti kiitollinen.

Kunnioittaen
Eileen Dorflinger

Seuraavana päivänä menin auttamaan ystävääni, joka muutti pienestä huoneesta suurem-
paan asuntoon. Heti astuessani hänen huoneeseensa tuli minulle sellainen tunne, että Herra 
halusi minun vuokraavan sen. Olin taas hämmästynyt. Olin asunut Nahariassa, kauniissa 
huoneessa, josta oli merinäköala. Kauhistuneena katselin mahdollista uutta kotiani, jonne 
Hän näytti minua johdattavan. Se oli hyvin pieni, kalustettu huoneisto, jossa oli yksi huo-
ne ja kylpyhuone. Seinät olivat likaisen ruskeat ja ainoa ikkuna oli suljettu luukulla. Se oli 
pimeä, synkkä ja likainen, erään Jerusalemin kiireisimmän kadun varrella. Tämän lisäksi 
minulla ei ollut penniäkään rahaa vuokraan. En kuitenkaan päässyt irti tästä tunteesta.

”Joyce, minulla on sellainen tunne, että minun pitäisi vuokrata tämä”, selitin.
”Hienoa”, hän vastasi. ”Sitä ei ole vielä vuokrattu, ja voit muuttaa jo vaikka huomenna.”
Vuokra oli hämmästyttävän halpa, vain kolmekymmentäviisi dollaria kuukaudessa. 

”Minulla ei ole edes sitä summaa”, valitin. ”Mutta jos minulla on raha huomisaamuun 
mennessä, tiedän varmasti sen olevan Hänen tahtonsa”, lisäsin. ”Ehkä se tulee postissa.”

Joyce hymyili ja varoitti: ”Älä rajoita Häntä postiin.”
Lopetettuani hänen muuttamisensa menin tarkistamaan postin. Siellä ei ollut yhden 

yhtäkään kirjettä. Muutaman tunnin kuluttua tuli Joyce käymään. ”Tässä”, hän sanoi ja 
ojensi minulle 650 Israelin sekeliä. ”Herra kehotti minua antamaan sinulle rahat kuukau-
den vuokraan, sekä riittävästi rahaa, jotta voit ostaa seinämaalia!”

”Mutta Joyce, en ajatellut, että sinulla olisi rahaa”, totesin.
”Ei minulla ollutkaan, mutta vanhempani lähettivät minulle jonkin verran”, hän selitti.
”Vai niin”, oli ainoa, mitä kykenin sanomaan. Jälleen ylistin Herraa siitä, että Hän oli 

opettanut minua olemaan suunnittelematta omaa elämääni – ei edes seuraavaksi päiväksi. 
Kuten Jeesus viisaasti varoittaa.

”Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä
pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa.”
Matt. 6:34
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En todellakaan uskonut muuttavani seuraavana päivänä omaan huoneeseen Jerusalemin 
keskustassa. Maalasin huoneen valkoiseksi ja vasaroin luukut auki. Joyce ompeli sävysävyyn 
tyynyt, verhot ja sängynpeitteen muutamasta kauniista lakanasta. Pian huone vaikutti kaksi 
kertaa suuremmalta, ja tuntui kodikkaalta.

Tyytyväisenä lähdin tapaamaan Uri Huppertia. Hän kertoi, että hänen oppilaansa oli 
tutkinut Israelin lakikirjoja Simchat Toran aikana.

”Saimme selville, ettei koko Israelin historiassa ole ollut kaltaistasi ennakkotapausta.” 
Sitten hän kuvaili tapauksen, jota kutsuttiin Isä Danielin -tapaukseksi. Se käsitteli erästä 
juutalaismiestä, josta tuli dominikaanimunkki. Hän matkusti sittemmin Israeliin vaatien 
kansalaisuutta. Oikeus päätti, että hän oli niin selkeästi kääntynyt toiseen uskontoon, että 
häntä ei enää voitu pitää juutalaisena. Minun tapaukseni oli erilainen, koska en ollut kään-
tynyt uuteen uskontoon, ja koska sisäistin juutalaisen identiteettini jopa syvemmin kuin 
aikaisemmin.

”Olen päättänyt ottaa jutun vastaan”, sanoi herra Huppert.
”Haluan teidän tietävän, että en hyväksy sitä ainoastaan päälläni vaan myös sydämel-

läni.” (Minusta tuntui, että hänen päätöksensä ei ollut yllätys Herralle, Hänhän tuntee 
tarkoin ihmisten sydämet.)

”Viemme asian Korkeimpaan oikeuteen”, Uri jatkoi. Hän selitti, että Israelilla on kolme 
ylempää tuomioistuinta. Kaksi on valitusoikeuksia, joihin vedotaan, jos halutaan muutosta 
aikaisempien oikeusistuntojen päätöksiin. ”Toinen on siviilioikeusistuin ja toinen on rikos-
oikeusistuin”, hän sanoi. ”Se oikeusistuin johon me vetoamme, on Korkein oikeus. Se on 
kolmas, ja hyvin erilainen. Siellä käsitellään ennakkotapauksia ja voimassa olevien lakien 
muutoksia. Menet suoraan sinne vetoamatta ensin alempiin oikeusistuimiin.”

Hän kertoi edelleen, että esittäisimme asian kirjallisena, koska silloin tuomarit voisivat 
päättää, olisiko asia sellainen, että he voisivat tehdä siitä päätöksen. Näin ollen nostettaisiin 
haaste sisäasiainministeriölle. Sille annettaisiin tietty aika selittää, miksi he eivät ole tunnus-
taneet tätä kansalaisoikeutta.

”Meidän tehtävämme on valmistella kirjallinen esitys Korkeimmalle oikeudelle. Kun he 
saavat anomuksemme, tulemme pyytämään, että se antaa määräyksen, joka estää sisäasiain-
ministeriötä karkottamasta teitä, kunnes oikeus on antanut päätöksensä.”

Hetken kuluttua hän sanoi: ”Juuri nyt on viisuminne kulunut umpeen. Se ei ole oma 
syynne, mutta teillä ei ole oikeudellista asemaa Israelissa. He voisivat nyt karkottaa teidät 
omien oikeuksiensa puitteissa. Ehdotankin, että pysyttelette poissa Naharian osoitteestanne 
ja menette maan alle joksikin aikaa. Älkää kertoko edes minulle missä olette. Tämä tietysti 
vain siksi aikaa, kunnes oikeus hyväksyy tapauksen. Se kieltää sisäasiainministeriötä karkot-
tamasta teitä, kunnes oikeus tekee päätöksensä.

Herran viisaus hätkähdytti minua jälleen, ja taas olin kiitollinen, että olin totellut Hän-
tä, vaikka en ollutkaan ymmärtänyt. Muutin siis pieneen huoneeseen Jerusalemiin tietäen, 

että se oli Hänen tahtonsa – ja kahden päivän kuluttua sain selityksen. Siitä tulisi ’kät-
köpaikkani’. Nauroin huomatessani, että Herra oli löytänyt minulle ’kätköpaikan’ aivan 
Jerusalemin keskustasta, vain korttelin päässä sisäasiainministeriöstä, jota olin piilossa. Olin 
kiitollinen, että Hän oli näyttänyt minulle jo kauan sitten, että Hänen suojeluksensa on 
todellinen, eikä minulla ollut mitään pelättävää.

Päätimme tavata seuraavan viikon alkupuolella. Tarkastaisimme silloin esityksen, jonka 
herra Huppert valmistaisi Korkeimmalle oikeudelle.

”Vielä yksi asia”, hän lisäsi. ”Tämän jutun kustannukset Korkeimmassa oikeudessa ovat 
35.000 sekeliä (3.500 $ )”. Sillä hetkellä omistin tasan kymmenen sekeliä. Katsoin epäile-
västi Joyceen, joka oli tullut sinä aamuna seurakseni herra Huppertin toimistoon.

”Älkää huolehtiko, hänellä tulee olemaan se summa”, ilmoitti Joyce lakimiehelle. Minä 
itse en kyllä pystynyt kuvittelemaan, miten.

Tässä vaiheessa vein koko tilanteen rukouksessa Herralle. Minulla ei ollut halua viedä 
tätä juttua, tai mitään muutakaan juttua, Israelin oikeusistuimiin. Henkilökohtainen toi-
veeni oli, että koko juttu yksinkertaisesti unohdettaisiin. Mutta askel askeleelta, ja tilan-
ne tilanteelta, Herra näytti avaavan ovia, jotta juttu menisi oikeuteen. Jokaisessa vaiheessa 
annoin Hänelle mahdollisuuden sulkea oven, ellen ollut viemässä asiaa eteenpäin Hänen 
johdollaan.

Tässä vaiheessa minulla ei ollut tarvittavaa rahaa vedotakseni oikeuteen. Rahat tarvittiin 
kokonaisuudessaan kuuden päivän sisällä, niinpä rukoilin: ”Rakas Isä. Jälleen tarvitsen Sinun 
johdatustasi ja ohjeitasi tässä tilanteessa. Jos toivot, että tämä asia menee oikeusistuimeen Sinun 
tarkoitusperiesi vuoksi, niin luotan, että rahat tulevat jotenkin kuuden päivän sisällä. Jos tämä 
ei ole sinun tahtosi, niin sulje ovi nyt. Amen”

Tuntui myös tärkeältä kertoa tilanteesta Israelissa asuville uskoville. En vieläkään ym-
märtänyt Herran tarkoitusperiä. Tunsin tarvitsevani esirukoilijoitten joukkoa, joka tiedot-
taisi muillekin tilanteesta. Niinpä kerroin asiasta uskovien ryhmille ympäri maata Jaffassa, 
Tel Avivissa, Jerusalemissa, Beersebassa, Haifassa, Nahariassa, Tiberiaassa ja muissa Galilean 
osissa. Uskovaiset kokivat lähes poikkeuksetta, että minun tulisi jatkaa oikeudenkäyntiin 
asti, ja saatoin olla varma heidän tuestaan ja esirukouksistaan.

Lopullinen vahvistus näytti olevan Isän huolenpito, sillä kuuden päivän aikana sain 
koko rahasumman, mukaan lukien kahdeksan prosentin koron. Lähes kaikki tuli Israelissa 
asuvilta uskovilta.

Kun paperit olivat valmiit, kutsuttiin minut herra Huppertin toimistoon allekirjoit-
tamaan ne, ennen kuin ne ojennettaisiin kädestä käteen Korkeimmalle oikeudelle. Kaikki 
päivättiin ja allekirjoitettiin lokakuun neljäntenätoista päivänä 1977, joka sattui olemaan 
kolmaskymmenesneljäs syntymäpäiväni.

Eräs ystäväni kertoi myöhemmin, kuinka hän tällöin oli sanonut Herralle: ”Mutta Her-
ra, Estherilla ei ole aavistustakaan, miten merkityksellistä kaikki tämä on. Hän ei tiedä 
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mitä tämä symbolisoi, eikä ymmärrä, mitä tämä edustaa. ”Herra vastasi hänelle: ”Juuri sen 
tähden valitsin hänet enkä sinua.”

On aikoja, jolloin tietämättömyys on autuasta.

     

18. LUKU

RUUSUILLA ON PIIKIT

Muutama päivä sen jälkeen, kun anomus oli mennyt Korkeimpaan oikeuteen, sai 
Uri tiedon, että meidän olisi oltava oikeudessa, kolmen tuomarin edessä, 17. 
marraskuuta, 1977. Silloin saisimme tietää, hyväksytäänkö juttu kuultavaksi vai 

ei. Sain Herralta neuvon, että minun piti viettää kolme päivää ennen oikeusistuntoa ru-
kouksessa ja paastossa. Pyysin myös ystäviä ryhtymään siihen, ollakseni varma, että Herra 
johtaisi tilannetta. Aloin heti rukoilla, että juttua ei hyväksyttäisi Korkeimmassa oikeudessa, 
ellei se olisi Hänen tahtonsa. 

Eräänä päivänä ystäväni Jerusalemista antoivat minulle tervehdyskortin, jossa he kertoi-
vat rakkaudestaan, rukouksistaan ja tuestaan. Kortissa oli hyvin epätavallinen piirros ruu-
susta. Piikit siinä olivat hyvin hallitsevia. Piikit ovat todellakin osa ruusua, mutta ruusu on 
niin kaunis ja tuoksuva, että piikkejä tuskin huomaa. Muutamaa päivää myöhemmin tuli 
seuraava runo tielleni.

PIIKKI

Seisoin Jumalan kerjäläisenä 
Hänen kuninkaallisen valtaistuimensa edessä,
ja kerjäsin Häneltä kallisarvoista lahjaa
saadakseni kutsua sitä omakseni.

Otin Lahjan Hänen kädestään
ja ollessani poislähdössä
huudahdin: ”Mutta Herra, tämähän on piikki,
ja se on lävistänyt sydämeni.”
 
”Tämä on kummallinen ja kivulias lahja.
Miksi annoit sen minulle?”
Hän sanoi: ”Rakastan hyvien lahjojen antamista,
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annoin parhaani sinulle.”

Otin sen kotiini, ja vaikka ensiksi
julma piikki satutti kipeästi,
niin pitkien vuosien kuluessa opin lopultakin
rakastamaan sitä enemmän ja enemmän.

Opin, että Hän ei koskaan anna piikkiä
ilman enenevää armoaan.
Hän ottaa piikin vetääkseen syrjään
verhon, joka kätkee Hänen kasvonsa.

(Kirjoittaja tuntematon)

Kun Herra oli antanut minulle joitakin kuukausia sitten yhden ruusun, en ollut lainkaan 
ajatellut sen piikkejä. Ja nyt ihmettelin mitä Herra tarkoitti tällä lisäopetuksellaan ruususta. 
Enkä jäänyt pitkäksi aikaa tietämättömäksi. Näytti siltä, että vaikka melkein kaikki olivat 
olleet ensi alkuun samaa mieltä oikeusjutusta, niin nyt vain muutama viikko myöhemmin 
oli vihollinen alkanut kylvää epäsovun siementä. Lähes kaikkialla minne menin, jouduin 
kohtaamaan kritiikkiä - muodossa tai toisessa. Ihmiset onnistuivat kritisoimaan lähes kaik-
kea elämässäni ja vaelluksessani. Oikeusjuttukin sai osansa kritiikistä. Melko nuorena usko-
vaisena en ollut kokenut tällaista aikaisemmin. Se muistutti epämääräisesti syytöksiä, joita 
oli singottu minulle koulua varastettaessa. Mutta nämä ihmiset olivat Jeesuksen seuraajia. 
Mikä ihme sai heidät niin kriittisiksi ja epäystävällisiksi, niin tuomitseviksi?

Pian ymmärsin vielä syvemmin ’kätköpaikkani’ tarpeellisuuden. Pieni huoneeni King 
Georgen kadulla tuli turvapaikaksi myrskyssä, kritiikin kasvaessa. Jatkuva tuomitseminen 
sai minut tuntemaan itseni yksinäiseksi ja hyljätyksi. Miksi ihmiset tuomitsivat niin julmasti?

Kirjoitin seuraavan päiväkirjaani 16. marraskuuta:
 

”Jo usean päivän aikana olen joutunut monenlaisen kritiikin kohteeksi:
’Hän ei saisi sanoa: Herra puhui minulle..., koska se saa aikaan kateutta ...’
’Jos hän todella olisi uskovainen, hän ei olisi jättänyt lapsiaan… ’
’Kuinka hän voi olla tekemättä työtä?’
’Hän tarvitsee johtajan...’
’Hänen täytyy alistua Kristuksen ruumiille...’
’Hän sanoo ”Jeesus” eikä ”Jeshua”…’
’Hän rakastaa julkisuutta, ja kun kaikki on ohi, hän kaatuu.’

’Hän vaarantaa meidän ja perheittemme oleskelun Israelissa...’
’Israelin kansalla on tällä hetkellä paljon kestämistä. Kuinka hän voi tehdä tämän 
Israelille?

Saan kuulla niin paljon, että se painaa minut alas. Tänä aamuna, kun olin saanut kuulla 
liikaa, Sinä kosketit minua jälleen, ja näytit minulle välähdyksen kärsimyksistäsi. Voi Jee-
sus, kuinka saatoit kestää kaiken? Kuinka usein Sinua kritisoitiin, arvosteltiin ja tuomittiin. 
Mutta kuinka rakkaudellisesti Sinä aina vastasit. Kiitos Sinulle, rakkaimpani, kun annat 
minun nähdä läheltä Sinun rakkautesi syvyyden meitä kohtaan. Anna minulle sama anteek-
siantamuksen mieli. Auta minua jälleen ymmärtämään, ettei minun tarvitse olla oikeassa ih-
misten silmissä, niin kauan kuin tuon kaiken Sinun valtaistuimesi eteen. Ymmärrän paljon 
paremmin miksi jätit kansanjoukot – ollaksesi hiljaisuudessa Jumalan luona. 
Täytä minut tässä hiljaisuudessa rakkaudellasi toisia kohtaan. Kiitos hyvistä ystävistä. Auta 
minua lannistuessani. Auta minua antamaan anteeksi jokainen kritiikin sana Sinun rakkau-
dessasi.” 

Yritin kuulostaa rohkealta, mutta tunsin itseni hyvin yksinäiseksi. Muutaman päivän 
kuluttua, vain viikko ennen oikeusjuttua, sain seuraavanlaisen kirjeen pääministerin toi-
mistolta:

Hyvä rouva:

Haluamme ilmoittaa Teille, että olemme juuri saaneet tiedonannon sisäasiain-
ministeriöltä, että on päätetty myöntyä pyyntöönne ja pidentää oleskeluaikaanne 
Israelissa, tilapäisenä asukkaana Luokka A / I , vielä kahdeksi vuodeksi.

Parhain terveisin
Pääministerin toimisto, Jerusalem

Seuraavana päivänä sain kirjatun kirjeen sisäasiainministeriöltä. Sen sisältä löysin kauan 
’kadoksissa’ olleen passini, jossa oli uusittu viisumi, sekä israelilainen henkilöllisyystodistus. 
Olin innoissani sillä oletin, ettei minun enää tarvitsisi mennä oikeuteen. Jälleen tunsin kai-
pauksen saada elää hiljaista ja kätkettyä elämää Israelissa.

Seuraavana aamuna vein viisumini ja henkilöllisyyskorttini Uri Huppertin toimistoon. 
Pyysin ystäviäni rukoilemaan kanssani, että pysyisin uskollisena Jumalan tahdolle, mikä se 
sitten olikaan.

Uri oli tyytyväinen nähdessään viisumin, ja pyysi päivän aikaa päättääkseen, mikä olisi 
toimintamme suunta.
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Kun tapasin hänet jälleen, tiesin hänen tekemänsä päätöksen oleva sopusoinnussa Ju-
malan tahdon kanssa. Kuuntelin Urin selvitystä: ”Sisäasiainministeriö antoi tämän, ja toivoi 
sinun luopuvan jatkotoimenpiteistä. Itse asiassa se palvelee meitä asemamme vahvistamises-
sa Korkeimmassa oikeudessa. Korkein oikeus on hyvin oikeudenmukainen. Niin ollen he 
olettavat meidän tulevan heidän eteensä ’puhtain käsin’. Tähän mennessä sinulla ei ollut oi-
keudellista asemaa Israelissa, koska viisumisi oli mennyt umpeen jo kauan sitten. Vaikka se 
ei ollutkaan sinun vikasi, se teki kätesi ’likaisiksi’ oikeuden edessä, ja se olisi todennäköisesti 
estänyt heitä hyväksymästä juttuasi. Oikeus olisi oikeutetusti järkeillyt: ’Koska teillä ei ole 
mitään oikeudellista asemaa tässä maassa, niin kuinka voitte olettaa meidän tekevän päätös-
tä?’ Nyt, kun paperisi on palautettu, on asemamme vahvistunut suuresti heidän silmissään.”

Uri pyysi saada nähdä jälleen henkilöllisyystodistukseni. ”Katso sitä tarkkaan”, hän sa-
noi, näyttäessään ensimmäisen sivun pientä kulmaa. Pienillä numeroilla siinä oli henkilöl-
lisyystodistukseni umpeutumispäivä. Se meni umpeen samana päivänä kuin viisumini, eikä 
henkilöllisyystodistuksiin yleensä laiteta päivämäärää tällä tavalla.

Uri sanoi: ”On erittäin tärkeää jatkaa asiaa oikeudessa, koska kahden vuoden kuluttua 
se on kumminkin edessä. Sinulle on nyt annettu kahden vuoden oleskelulupa, joka on 
vahvistanut asemaamme, mutta sinua ei vieläkään ole tunnustettu Israelin kansalaisena.”

”Vielä toinen asia”, hän lisäsi, osoittaen henkilöllisyystodistukseni toista puolta. ”Mitä 
siinä sanotaan?”

Luin sanan ”juutalainen”.
”Jälleen tämä tulee auttamaan asiaamme oikeudessa!”
Olin hämmästynyt. Sisäasiainministeriö tiesi uskostani Jeesukseen Messiaana... ja kui-

tenkin he olivat laittaneet identiteetikseni juutalainen.
Herra oli selvästi avaamassa ovia esiintymiselleni Korkeimmassa hallinto-oikeudessa 17. 

marraskuuta 1977. Paaston oli määrä alkaa auringon laskiessa 13. marraskuuta.
Paasto on erityinen lahja, jonka Herra on antanut meille. Se on erotettu aika, jolloin 

erityisesti kuuntelemme. Se on esirukouksen aikaa, jolloin tunnustamme Herran kaikkival-
tiuden ja läsnäolon. Tämän paaston tarkoitus oli varmistaa Herran tahto tässä asiassa; jättää 
oikeuden päätös todella Hänen käteensä ja pyytää minulle tarvittavaa armoa, että pysyisin 
uskollisena Hänen tarkoitusperilleen. Usein tällaisina Hänelle erotettuina aikoina Herra 
esittelee oman suunnitelmansa hyvin odottamattomasti. Näin tapahtui tälläkin kerralla, jo 
toisen paastopäivän aamuna. Olin polvillani odottamassa Herraa, kun tunsin Hänen läsnä-
olonsa ja rakkautensa. Näin Hän puhui sydämelleni:

”Hyvin pian sinun nimesi tulee tunnetuksi kaikkialla maailmassa oikeusjutun 
vuoksi. Tulen käyttämään juttua toisiin tarkoituksiin. 
Tulen lähettämään sinut helmikuusta 1978 lähtien kirjoituspaperin kanssa to-

dellisten uskovien luokse. Mihin tahansa menetkin, haluan heidän kirjoittavan 
nimensä, kaupunkinsa ja maansa sanojen, ’ Israel, me rakastamme sinua’, alle. 
Sitten haluan sinun tekevän siitä kirjakäärön, oli siinä sitten yksi sivu allekirjoi-
tuksia tai tuhat, ja se on annettava Israelin valtiolle sen kolmantenakymmenente-
nä Itsenäisyyspäivänä, näkyvänä lahjana todellisilta uskoviltani. 

Muista, että ihmiset hyväksyvät tai eivät hyväksy tätä viestiä, sillä minä käy-
tän Israelia lyömämiekkana erottamassa todellisen kirkon väärästä. Ne, jotka ovat 
todella avanneet sydämensä minulle, uskovat Israelin Jumalaan, ja sen tähden on 
mahdotonta, että he eivät näinä päivinä jakaisi suurta taakkaani ja rakkauttani 
Israelia ja juutalaisia kohtaan...”

En tiedä, mikä sanoman osa hämmästytti minua eniten. Päässäni vilisi kysymyksiä. Miten 
nimeni tulisi tunnetuksi kaikkialla maailmassa? Kenet saisin allekirjoittamaan kirjakäärön? 
Minulla oli ainoastaan kolme ystävää Englannissa, kaksi Norjassa ja muutama Yhdysvallois-
sa. Kuinka Israel hyväksyisi lahjan? Mitä Herra tarkoittaa sanoessaan käyttävänsä Israelia 
erottavana miekkana?

Täysin ymmälläni annoin tilanteen Isän käsiin tietäen, että ainoastaan Hän kykenisi sen 
täyttämään. Tiesin myös, että Herra käsitteli nyt ylpeyttäni. Peruskysymys oli, rakastinko 
Herraa riittävästi, ollakseni valmis näyttämään tyhmältä Hänen tähtensä. Syvällä sisimmäs-
säni kaipasin antaa itseni Herralle kaikesta sydämestäni. Niinpä saatoin ainoastaan katsoa 
Häneen ja toivoa, että Hän auttaisi minua pysymään kuuliaisena; että Hän auttaisi minua 
rakastamaan Häntä niin paljon, että saisin katseeni pois itsestäni, että Hän auttaisi minua 
panemaan ikuisesti syrjään kalvavat kysymykset: ”Mutta mitä ihmiset sanovat?”

Seuraavana iltana, kun olin päättänyt paaston ystävieni kanssa, Herra ohjasi minut 
kampaamoon laittaakseni hiukseni kuntoon seuraavan aamun oikeusistuntoa varten. Koska 
minulla on luonnonkihara tukka, en lähes koskaan käy kampaajalla, mutta tottelin Hänen 
ohjeitaan.

Myöhemmin illalla kömmin vuoteeseeni lukemaan Elizabeth Pritchardin kirjoittamaa 
kirjaa, jonka ystävät olivat antaneet minulle edellisenä päivänä. Kirjan nimi oli ”For Such a 
time”( Tällaista aikaa varten ). Se kertoi Esterin kirjasta: 

”Jos sinä tänä aikana olet vaiti, tulee apu ja pelastus juutalaisille muualta, mutta 
sinä ja sinun isäsi perhe tuhoudutte. 

Kuka tietää, etkö sinä juuri tällaista aikaa varten ole päässyt kuninkaalliseen 
arvoon?” (Ester 4:14)

Odottaen Herralta syvällistä neuvoa luin seuraavaa:
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”Rouva Guinnesia on kuvattu käytännölliseksi, kykeneväksi ja järkeväksi, eikä 
hän sietänyt tyhmyyksiä. Herkkä ihminen saattoi kuitenkin havaita pilkkeen hä-
nen silmäkulmassaan ja tulla vakuuttuneeksi. Joseph Adamsia pyydettiin sano-
maan pari sellaista sanaa Kiinaan lähteville opiskelijoille, jotka hyödyttäisivät 
heidän lähetystyöntekijän uraansa. Hymyillen hän sanoi, että parempaa ei voinut 
löytyä kuin rouva Guinnesin viimeiset sanat hänelle, kun hän ensimmäistä ker-
taa lähti Kiinaan. Tajuten hetken vakavuuden teroitin lyijykynäni kirjoittaakseni 
muistiin hänen jäähyväissanansa. Hetken perästä hän sanoi: ’Minulla on eräs neu-
vo teille annettavana, jonka toivon teidän muistavan koko elämänne ajan. ’Tun-
sin lyijykynäni olevan valmiina. Kuuntelin innokkaana. ’Missä tahansa olettekaan 
lähetystyössä’, hän sanoi, ’olkaa aina valmiit pitämään hiuksenne siistinä.”

Tämän luettuani tunsin itseni hieman pettyneeksi, ja ilmeeni taisi olla mahdollisimman 
hölmistynyt. Lopulta Jeesus auttoi minua ymmärtämään, että olin täysin unohtanut Hänen 
huumorinsa, sekä koko opetuksen ytimen. Hän näytti minulle, kuinka selvästi Hän kont-
rolloi kaikkia elämäni alueita – myös seuraavan päivän oikeudenkäynnin.

Heräsin seuraavana aamuna ja hymyilin oikoessani kampaustani. Aamiaisen jälkeen 
kiirehdin lakimieheni toimistoon. Hän tuli ainakin viisi minuuttia myöhemmin kuin minä, 
tarttui mustaan pukuunsa, ja niin oltiin matkalla. Yhdysvalloissa, jos joku on menossa Kor-
keimpaan oikeuteen, niin luultavasti hän ajaisi sinne autolla. Mutta Israel on käsittämättö-
män epämuodollinen. Me nimittäin kirjaimellisesti juoksimme oikeuteen. Yritin epätoivoi-
sesti pysytellä asianajajani ja hänen oppilaansa vauhdissa. Saavuimme sinne hengästyneinä 
mutta ajoissa ja istuimme hiljaa odottamaan kolmen tuomarin saapumista. Tunsin Herran 
vakuuttavan, että kaikki etenisi Hänen tahdossaan, ja että voisin heittää syrjään kaikki pelot 
ja epäilyt.

Pitkän ajan kuluttua oikeus oli asettunut paikoilleen. Nousimme seisomaan, kun kol-
me tuomaria astui huoneeseen. Minun nimeni oli ensimmäisenä esityslistalla. Asianajajani 
nousi ja alkoi dialogin tuomarien kanssa. Kaikki käytiin hepreaksi, enkä ymmärtänyt muu-
ta kuin hänen ja minun nimeni. Muutaman minuutin kuluttua lakitieteenopiskelija laittoi 
kätensä selkänsä taakse peukalo pystyssä, osoittaakseen kaiken menevän hyvin. Minuutin 
kuluttua poistuimme.

Heti ulkona asianajajani selitti mitä oli tapahtunut. ”Heillä oli vain yksi kysymys”, Uri 
sanoi. ”Onko sinulle annettu oleskeluviisumi vai ei. Kun vastasin tähän kysymykseen ’kyllä’ 
ja sanoin, että sinulla on laillinen asema Israelissa, he hyväksyivät välittömästi jutun päätök-
sentekoa varten. He ovat määränneet sisäasiainministeriön antamaan kahden kuukauden 
kuluttua selvityksen, miksi he eivät ole tunnustaneet sinua Israelin kansalaiseksi.” Hän oli 

suuresti rohkaistunut, ja kiitin häntä erotessamme.
Seuraavana päivänä oli tämä artikkeli Israelin lehdistössä:

MA’AREEV 18. MARRASKUUTA, 1977
JUUTALAINEN TYTTÖ, JOKA USKOO JEESUKSEEN ON SAANUT 
MÄÄRÄYKSEN SISÄASIAINMINISTERIÖTÄ VASTAAN

”Reportteri Amoz Lavov kertoi, että Eileen Dorflinger, juutalainen tyttö, joka 
uskoo Jeesukseen, hankki eilen sisäasiainministeriötä vastaan  määräyksen, jossa 
annettiin kuusikymmentä päivää aikaa selittää, miksi hänen Israelin kansalaisuu-
tensa evättiin maahanmuuttolain perusteella.

Tuomarit Moishe Cohen, Shlomo Asher ja Miriam Ben-Porot antoivat mää-
räyksen, pitämättä edes tarpeellisena, että hänen puolustusasianajajaansa Uri 
Huppertia olisi esittänyt valituksen argumentteja. Herra Huppert luopui tilapäi-
sestä määräyksestä, koska Eileen Dorf linger on kaikesta huolimatta saanut henki-
löllisyystodistuksen, joka päättyy 22. syyskuuta 1979. Henkilöllisyystodistuksessa 
hänet luokitellaan ’ juutalaiseksi`…’’

Lyhyen ajan sisällä ilmestyi artikkeleita monissa kristillisissä julkaisuissa, sekä sanomaleh-
dissä. Ne menivät kaikkialle maailmaan otsikoilla ”VOIKO JUUTALAINEN,  JOKA US-
KOO JEESUKSEEN,  PYSYÄ JUUTALAISENA?” Minusta julkisuus olisi ollut kamalaa, 
ellei Herra olisi etukäteen vakuuttanut, että Hän käyttäisi tätä kaikkea korkeampiin suun-
nitelmiinsa. Vaikka lehdistö välittömästi tulkitsi, että taistelin vain oikeuksistani, en ollut 
täysin varma Herran tarkoitusperistä.

1

Muutama päivä oikeusjutun jälkeen, minut pyydettiin tapaamaan Amerikkalaisia ystäviäni, 
jotka saapuivat Israeliin turistimatkalle. Tapasimme heidän hotellissaan Jerusalemissa, ja 
tässä yhteydessä he kutsuivat minut mukaan Galilean matkalle muutamaksi päiväksi. Ra-
kastan Galilean maaseudun kauneutta, joten sanoin heille ilahtuneena kyllä.

Asetuimme asumaan erään kibbutsin vierastaloon Genessaretin järven rannalle. Sinne 
oli rauhallista palata kiireisen maaseudunkoluamispäivän jälkeen. Kuitenkin, matkamme 
toisena päivänä, saatoin tuntea ongelmien lähestyvän. Eräs uskova oli tullut Haifasta ja 
kuullut kaikki huhut ja kaiken minuun kohdistuneen kritiikin. Hän varoitti matkanjohta-
jia, etteivät he olisi tekemissä minun kanssani, koska olin vaikeuksissa viranomaisten kanssa. 
Saatoin sen tähden vaarantaa heidän tulonsa Israeliin. Sen jälkeen kuulin vielä mahdotto-
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mampia asioita. Melkein kaikki ryhmän vetäjät ja jäsenet uskoivat hänen sanaansa. Tuskin 
kukaan vaivautui kysymään asiaa minulta! Saatoin aivan tuntea jännityksen, ja useimmat 
lakkasivat puhumasta kanssani. Lopulta tiesin, ettei minulla ollut muuta vaihtoehtoa kuin 
jättää matkaseurue. Tunsin eläväni nyt kuin ensimmäiset juutalaiset uskovat, jotka saivat 
usein kokea samanlaista kohtelua.

Matkustin erääseen maalaiskylään Pohjois-Galileaan, viettääkseni siellä muutaman päi-
vän ystävieni kanssa. Saavuttuani sinne kutsui eräs ystäväni minut luokseen ja kertoi: ”Olin 
käymässä eräässä kristillisessä keskuksessa Karmelin vuorella, ja siellä käsiini osui tämä risti. 
Kun sen näin, tiesin Jeesuksen tarkoittaneen sen sinulle, joten ota se lahjana Häneltä”, hän 
sanoi, laittaessaan pienen hiotun helmiäisristin käteeni. Ristin keskellä oli ruusu. Katsel-
lessani tätä pientä ristiä tuntui, kuin kaksi näkökulmaa minulle kuukausia sitten annetusta 
profetiasta olisivat yhtyneet. Herra opetti minulle, että tullessamme Kristuksen seuraajina 
Hänen täyteyteensä, sen täytyy tapahtua ristin sydämessä. On mahdotonta välttää ristiä ja 
samalla pysyä uskollisena Jumalan kutsulle. On mahdotonta päästä uskontäyteyteen Kris-
tuksessa, ellemme hyväksy ristiä osana elämäämme. Oman minän kuolema on kestettävä, 
vasta se antaa meille täyden samaistumisen ristiinnaulitun kanssa, jota meidän tulee ra-
kastaa koko sydämestämme. Meidän tulee kuolla itsellemme, voidaksemme astua sisälle 
Hänen ylösnousemuselämäänsä.

Käsitin kaiken järjellisesti, mutta minulla ei ollut aavistustakaan, kuinka kaukana oma 
elämäni oli vielä samaistumisesta Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemuselämään. Elin vielä 
hyvin, hyvin paljon ’itselleni’.

Eräänä päivänä, ollessani ostoksilla suuressa tavaratalossa, pienen asuntoni läheisyydes-
sä Jerusalemissa, Herra kehotti minua ostamaan kauniin kuvan täydessä kukassa olevasta 
ruususta. Ruusun terälehdet olivat kasteen peittämät. Jotenkin tunsin, että tähän sisältyi 
uusi opetus ruusun tarinassa. Minulla ei vain ollut aavistustakaan, mitä kaste edusti. Opin 
sen pian!

Eristäytyneisyys muista uskovista Israelissa, sai minut kaipaamaan Mikeä ja Joeytä 
enemmän kuin aikaisemmin. Eräänä iltana, juuri ennen joulua, osallistuin paikallisten us-
kovaisten juhlaan. Eräs heistä tuli puhelemaan kanssani.

”Muistatko minua”, hän kysyi. ”Vierailin luonanne siirtolaiskeskuksessa Ashdodissa 
mieheni kanssa.” Muistin vierailun jotenkuten. Olin ollut kiitollinen, että joku oli vai-
vautunut tulemaan tervehtimään meitä. ”Muistan sinun kertoneen silloin, että lastesi piti 
palata Yhdysvaltoihin, jotta voisit vapaammin palvella Herraa”, hän jatkoi. ”Kuinka saatoit 
rakastaa heitä niin vähän?”

Huomautus tuli niin odottamatta, ettei minulla ollut minkäänlaista suojaa niiltä syviltä 
epätoivon tunteilta, jotka jo kauan olivat velloneet minussa, niin lähellä pintaa. Ryntäsin 
huoneesta itkien, koska minulla ei ollut voimaa hillitä itseäni.

Ystävät veivät minut kotiin, ja nähdessään epätoivoni, he tarjoutuivat jäämään yöksi. 
Kiitin heitä, mutta sanoin ei. Minun piti selvittää tämä Herran edessä. Saatoin pidättää 
kyyneleeni, kunnes suljin oven takanani. Kyynelehtiminen ei näyttänyt koskaan päättyvän. 
Itkin koko loputtoman pitkän yön, yksinäisen äidin kyyneliä. En siis ollut antanut Herral-
le anteeksi. Olin hyväksynyt Hänen tahtonsa, koska tiesin sen paremmaksi vaihtoehdoksi 
kuin Hänen kutsunsa kieltäminen, mutta kannoin sisimmässäni syviä katkeruuden ja vihan 
tunteita Herraa kohtaan, joka oli pyytänyt minua tekemään sellaisen ratkaisun. Minulla oli 
myös kalvavia epäilyksiä, (joita saatana varmasti ruokki). Epäilin, että en ollut kykenevä 
rakastamaan poikia oikealla äidinrakkaudella. Olin lakannut miettimästä hyviä yhteisiä het-
kiä, joita meillä oli ollut. Muistin vain ne ajat, jolloin olin ollut kärsimätön, tai liian väsynyt 
kuuntelemaan. Niinpä uskovan ystävän kommentti sai aikaan vastasyytöksen ja moitteiden 
ryöpyn, ja minä kohdistin sen sekä itseeni että Herraan.

”Voi Herra. Kuinka saatoit pyytää minulta sen? Etkö tiedä, kuinka paljon heitä rakastan? 
Miksi teit tämän meille?”

Lopulta, monen tunnin itkemisen jälkeen, kun olin purkanut kaikki sydämeni kat-
keruuden tunteet, Herra puhui minulle rauhallisella ja hiljaisella äänellään. ”Sinun täytyy 
antaa anteeksi Minulle, että otin heidät, Esther. Olet kyllä antanut heidät Minun käteeni, 
mutta vain fyysisesti. Tunnetasolla et ole ollenkaan luovuttanut heitä Minulle. Sinun täytyy 
käsitellä katkeria ajatuksiasi Minua kohtaan. Vasta silloin voin antaa sinun mieleesi ja sydä-
meesi Rauhan. Vasta silloin uskot, että Mike ja Joey ovat todella Minun hoidossani.”

Silloin ymmärsin, että vuosi sitten olin antanut heidät uhrialttarille, mutta olin tehnyt 
sen vain toisella kädellä, kun taas toisella kädellä olin ottanut heidät nopeasti takaisin. Ei 
ihme, että jatkuvasti murehdin ja huolehdin heistä. Lisäkyyneleitten jälkeen laskeuduin 
lopulta polvilleni rukoilemaan.

”Voi Isä, annan Sinulle anteeksi, että olet ottanut minulta lapset.” (En tietenkään an-
tanut Herralle anteeksi samalla tavalla, kuin Hän antaa meille synnit anteeksi, vaan niin 
kuin ystävä, joka on kantanut sydämessään kaunaa häntä vastaan.) ”Ole hyvä ja auta minua 
antamaan heidät Sinun käteesi, ei ainoastaan puolinaisesti, vaan kaikesta sydämestäni. En 
voi kantaa tätä kipua enää kauempaa. Tarvitsen Sinun apuasi ja voimaasi, kyetäkseni todella 
luopumaan heistä. Ole hyvä ja auta minua.” Ja lopulta, vähän ennen aamunkoittoa, tunsin 
Hänen rauhansa, voimansa ja vakuutuksensa.

Samana päivänä, vain kolme päivää ennen joulua, sain postissa paketin Mikeltä ja Joeyl-
tä. Se sisälsi heidän valmistamiaan lahjoja. Joukossa oli kasetti, johon oli nauhoitettu heidän 
viimeaikaisia uutisiaan. Olin kiitollinen Herralle kokemuksesta, jonka läpi Hän juuri oli 
minut kuljettanut, koska aamuun mennessä saatoin hyväksyä heidän lahjansa ja viestinsä 
sydämestäni Herran rakkaudella heitä kohtaan. Enää sydäntäni eivät hallinneet tuskan ja 
kaunan tunteet.
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Heidän äänittämänsä viesti kesti noin 35 minuuttia. Oli ihanaa saada jälleen kuulla 
heidän äänensä. Kun he lopuksi olivat sanoneet näkemiin, ojennuin pysäyttämään nauhan. 
”Älä sulje sitä”, neuvoi Herra minua, ”kuuntele edelleen”. Niinpä annoin nauhan pyö-
riä. Tunsin itseni tyhmäksi, enhän kuullut mitään. Kuunneltuani tarkkaan, saatoin lopulta 
erottaa vienon kellon tikityksen. Silloin ymmärsin poikien lopettaneen puhumisen, mutta 
he eivät olleet sammuttaneet nauhuria.

Kuunneltuani pelkkää kellon tikitystä noin kymmenen minuuttia, kuulin yllättäen ää-
niä Joen tullessa töistä. Hän puhui Judelle muutaman minuutin, ja sitten kuulin hänen 
tervehtivän lämpimästi Joeytä ja Michaelia. ”Tulen alas katsomaan televisiota kanssanne”, 
hän sanoi heille. ”Haluatteko kylmää juotavaa? Millainen päivä teillä on ollut?” hän kysyi, 
juuri ennen kuin nauha katkesi.

Herra oli antanut minun olla muutaman hetken ikään kuin ’kärpäsenä seinällä’ kuul-
lakseni lapsia, heidän isäänsä ja äitipuoltaan yhdessä perheenä. Syvällä sisimmässäni tiesin, 
että Isän rakkaus ja huolenpito olivat kaikkialla. Kuinka ystävällistä se olikaan Häneltä. 
Aloin taas itkeä, mutta en epätoivon kyyneliä, jotka olivat valuneet poskilleni koko edel-
lisen illan. Tällä kertaa ne olivat Isan huolenpidon suuruuden aiheuttamia kiitollisuuden 
kyyneliä.

Kun nyt katselin kasteen peittämää ruusua, jonka kuva riippui huoneeni seinällä, ym-
märsin kasteen merkityksen. Uskomme kastellaan kyynelin, ja kärsimysten kyynelten kaut-
ta rakkautemme saa ravintonsa ja kasvunsa.

Seuraavana päivänä poikkesi eräs ystävä vierailulle. Hän sujautti paperinpalan kirjahyl-
lyyni, matkallaan ovelle. Se oli hänen kirjoittamansa runo.

Muista ruusuni, minä kannoin ne myös

yksin tuhkassa
 juurtuneena pölyyn
 ylistäen Herran luotettavuutta.

 ”Luota edelleen, lapseni,
 Minun sanani ovat todet:

 Puen ruusuni piikkeihin,

 koska muuten varomattomat kädet
 repisivät sinut.”

Piikit saattoivat siis olla myös suoja. Ruusuilla oli meille paljon opetettavaa!
 
Rakas Jeesus, orjantappuroilla kruunattu. Sinä hyväksyit kaiken Isäsi kädestä, orjantappurat ja 
ristin. Näin teit mahdolliseksi pääsymme Hänen valtaistuimensa eteen. Auta meitä rakkaudella 
hyväksymään jokainen risti, jonka olet valmistanut meille, jokainen orjantappurakruunu, jo-
kainen kyynelkaste, koska tällä tavalla voimme osoittaa rakkautta Sinulle...
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19. LUKU

ISRAEL, ME RAKASTAMME SINUA

Tammikuun alkupuolella aloin epäillä Herran antamaa sanomaa kirjakääröstä. En 
voinut ymmärtää, miten olisi mahdollista saada siihen enempää kuin yksi sivulli-
nen nimikirjoituksia. Eräänä iltana osallistuin erääseen kristilliseen konferenssiin 

Jerusalemissa ja satuin kuulemaan puheen ’Jumalan hullutuksesta’ . Puhuja selitti, kuinka 
yksinkertaiset ovat Jumalan tiet, ja kuinka Hän iloitsee inhimilliselle ymmärrykselle mah-
dottomissa asioissa. Hän kuvaili kuinka Jumala oli käskenyt suuren armeijan kävellä muu-
rin ympäri seitsemän kertaa ja huutaa, ja kuinka Hän oli saanut pienen pojan kaatamaan 
jättiläisen, ja kuinka Israelin odottaessa suurta soturia, syntyi pieni lapsi seimeen. Nyt ym-
märsin, että kirjakäärö kaikessa yksinkertaisuudessaan oli juuri Herran tapa hoidella asioita. 
Kokouksen keskivaiheilla sujautti eräs ystäväni paperinpalan käteeni. Siihen oli kirjoitettu 
seuraavat jakeet:

”Rakkaani lausuu ja sanoo minulle: ’Nouse, armaani, sinä kaunoiseni, ja tule.
Sillä katso, talvi on väistynyt, sateet ovat ohitse, ovat menneet menojaan.
Kukkaset ovat puhjenneet maahan, laulun aika on tullut, ja
metsäkyyhkysen ääni kuuluu maassamme.
Viikunapuu tekee keväthedelmää, viiniköynnökset ovat kukassa ja
tuoksuavat. Nouse, armaan, sinä kaunoiseni, ja tule…”
Kork. V. 2:l0 - 14

Herra haastoi minut panemaan syrjään epäilykset ja niiden taustalla olevan ylpeyden. Mi-
nun tuli jatkaa Hänen kanssaan lapsenomaisessa luottamussuhteessa.

Muutaman päivänä kuluttua menin keskustelemaan asiasta erään katoliseen uudistus-
liikkeeseen kuuluvan ystäväni, Francis Martinin, kanssa. Luotin hänen uskoonsa ja avoi-
muuteensa. Hän oli ihastuttavalla tavalla tietoinen Herran huumorintajusta, joka syntyy 
vain läheisessä suhteessa Häneen. Kerroin Francisille koko kirjakäärön tarinan, ja hänen 
vastauksensa minulle oli täynnä empatiaa.

”Tämä tulee Herralta. Tee se!” Sitten hän lisäsi: ”Vielä pari neuvoa matkallesi. Joudut 
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monta kertaa lankeamaan kasvoillesi ja pyytämään Herralta anteeksiantoa, mutta kun nou-
set niin usko, että olet saanut anteeksi. Ja rakkaani, jos olet pettynyt itseesi muista eräs asia 
– et ole enää siellä missä olit, etkä vielä ole siellä, minne olet matkalla. Jokainen meistä voi 
katsoa taaksepäin ja nähdä alueita, joita Herra on muuttanut, ja se antaa rohkeutta tulevai-
suuteen. Ajallaan ja Hänen tavallaan Hän muuttaa asiat, jotka estävät meitä antautumasta 
täydellisesti Hänelle. Tunnen myös, että Herra antaa sinulle Jumalan miehiä, joiden puo-
leen voit kääntyä saadaksesi neuvoja, kun niitä tarvitset. Ole rohkea lapsi. Kaikki järjestyy.”

Hänen yksinkertaiset sanansa ovat auttaneet minua usein, enkä ole tuntenut itseäni 
niin tuomituksi, enkä lannistetuksi.

Tammikuun lopulla sain kovan flunssan ja vietin joitakin päiviä vuoteessa. Koska 
minulla ei ollut muutakaan tekemistä, kuuntelin nauhaa, jonka eräs ystäväni oli tuonut 
asunnolleni jokin aika sitten. Se osoittautui tunnetun raamatunopettajan, Derek Princen, 
opetuskasetiksi Esterin kirjasta. Siitä sain suuren siunauksen. Tiesin sairastuneeni fluns-
saan, voidakseni levätä Herrassa ja kuunnella sanomaa. Haluan liittää opetuksen osaksi tätä 
kirjaa, koska puhujan huomiot ovat varmasti soveliaita meille kaikille Kristuksen ruumiin 
jäsenille!

”Raamatussa, Esterin kirjan ensimmäisessä luvussa, kerrotaan, kuinka Vasti kutsuttiin 
esiintymään kuninkaan eteen. Hänen kieltäytyessään hän menetti valtaistuimensa. Vasti 
epäonnistui, ja hänet asetettiin syrjään. Hän menetti kruununsa. Emme enää koskaan kuule 
hänestä. Uskon, että tässä on todellinen varoitus nykypäivän kirkolle.  Ellemme ota vastaan 
Pyhän Hengen kehotuksia, Hänen kutsuessaan meitä kuninkaan eteen, menetämme kruu-
numme, ja meidät pannaan syrjään, ja Jumala nostaa toisen, arvollisemman. Niinpä Ester 
otti Vastin paikan.

Heegai, vaimojen vartija, valmisti Esterin. Tämä on symbolista Pyhän Hengen valmis-
tavalle työ1le meissä. Puhdistautumisprosessi oli melko pitkä. Se kesti vuoden, ja koko 
vuosi pitää sisällään kaikki vuodenajat. Luulen, että yksi opetuksista on, että meidän tulee 
läpäistä kaikenlaisten aikojen ja olosuhteiden testi. Mitään ei voi jättää pois.

Oletko huomannut, että valmistautuminen oli kaksitahoista? Oli mirhamia, mutta 
myös kauneudenhoitoaineita. Kaikkialla kirjoituksissa mirhami edustaa aina yhtä asiaa -- 
kärsimystä. Niinpä meidän ei tule väistää kärsimystä, eikä ajatella, että Jumala on hyljän-
nyt meidät. Meidän tulee ottaa se vastaan. Sinun täytyy kärsiä, jos aiot olla kaunis hänen 
silmissään. Ota kärsimys vastaan, koska se kumminkin tulee. Älä ymmärrä sitä väärin, älä 
torju sitä, älä taistele sitä vastaan, älä valita siitä. Minuun ovat syvästi vaikuttaneet Paavalin 
sanat, jotka hän sanoi Filippiläiskirjeessä ’Tunteakseni Hänet, Jeesuksen Kristuksen ja Hä-
nen ylösnousemuksensa voiman...’ Mutta hän ei lopettanut tähän, vaan hän jatkoi: ’...sekä 
Hänen kärsimyksiensä osallisuuden...’

Ester 2:15 sanoo: ’Kun Esterille... tuli vuoro mennä kuninkaan tykö, ei hän halunnut 
mukaansa muuta, kuin sen mitä Haggai... neuvoi. Ja Ester sai armon kaikkien niiden edes-

sä, jotka näkivät hänet...’ Tässä on toinen tärkeä opetus. Pyhä Henki varustaa sinut kaikella 
tarvitsemallasi. Et tarvitse inhimillisiä lähteitä. Sinun ’ei tarvitse mennä maailman luo’. 
Hän, joka valittiin, ei pyytänyt muuta, kuin mitä Haggai antoi.

Haluan nyt soveltaa Esteriä, ja hänen tarinaansa tämän päivän seurakuntaan. Haluan 
painottaa yhdeksää asiaa Esterin käytöksessä, jotka ovat luonteenomaisia seurakunnalle, 
jota Jeesus etsii morsiamekseen.

1. Juutalaisten ollessa valtavan kriisin keskellä, oli Esterillä mahdollisuus näyttää, mitä mer-
kitsi olla kuningatar. Kun Mordokai kuuli määräyksen tuhota juutalaiset, lähetti hän vies-
tin Esterille ja sanoi: ’Kanna sinä vastuu, ja mene pyytämään kuninkaalta armoa kansasi 
puolesta.’ Luvussa 4:14 käy ilmi, että hän tuli valtakuntaan erityistä aikaa varten, ja se oli 
juutalaisille vaikeaa aikaa. ’Jos sinä tänä aikana olet vaiti, tulee apu ja pelastus juutalaisille 
muualta, mutta sinä ja sinun isäsi perhe tuhoudutte. Kuka tietää, etkö sinä juuri tällaista 
aikaa varten ole päässyt kuninkaalliseen arvoon...?’ Uskon tämän olevan totta seurakunnan 
suhteen tämän aikakauden lopulla. Meillä on myös erityinen, juutalaisiin liittyvä vastuu.

2. Ester ei ollut paljastanut perhettään ja rotuaan. Hän ei ollut ilmoittanut sukulaisuuttaan 
juutalaisiin. Heidän kohtalonsa oli hänen kohtalonsa, vaikka julkisesti ei ollut tiedossa, että 
hän oli juutalainen. Luulen, että tämä pitää paikkansa myös seurakunnan kohdalla. Meillä 
on myös tunnustamaton sukulaisuus juutalaisiin. Meidän Pelastajamme on juutalainen. 
Meidän tulee huolehtia siitä, ettei meidän kohtaloamme eroteta heidän kohtalostaan. Me 
emme saa istua kuninkaan palatsissa ja sanoa, ettei se voi tapahtua meille, sillä se voi. Sa-
mat saatanalliset voimat, jotka tahtovat tuhota Israelin, tahtovat tuhota myös seurakunnan. 
Meidät on liitetty yhteen. Kohtaloitamme ei voi erottaa.

3. Hän oli halukas antamaan henkensä. Hän sanoi: ’ Jos tuhoudun, niin tuhoudun’. ’Tä-
män ajan lopulla kirkon on tultava paikalle, jossa on tärkeämpää tehdä Jumalan tahto, 
kuin säilyä hengissä. Voittavista uskovista sanotaan Ilmestyskirjan 12:11’’Eivät ole henke-
ään rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti ...’ Tulkitsen tämän tarkoittavan sitä, että 
eloonjääminen ei ollut ensisijainen seikka. Ensisijaista oli toteuttaa Jumalan tahto, tarkoitti 
se sitten elämää tai kuolemaa. Luulen, että meidän on saavutettava samanlainen asenne. 
Ester sanoi: ’Minä menen kuninkaan eteen, vaikka se onkin vastoin lakia; jos tuhoudun, 
niin tuhoudun.’ Haluan sanoa sinulle, että ihmiset, jotka menevät minne tahansa Herran 
kanssa, ovat juuri tällaisia ihmisiä. Monta monituista kertaa Herra sallii sinun joutua sel-
laiseen tilanteeseen, joka voi maksaa elämäsi. Hän ei anna sinulle mitään vakuutusta, että 
sinun ei tarvitsisi. Itse asiassa Hän vakuuttaa, että joidenkin tulee antaa! Ester on meille 
tästä esikuvana.
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4.Hänet oli kutsuttu esirukoukseen. Hän on täydellinen kuva esirukoilijasta. Hänen oli 
mentävä sisälle kuninkaan eteen ja oltava hänen läheisyydessään, hänen tuli seistä kunin-
kaan ja tuhottavien välissä ja anoa armoa heidän puolestaan. Tämä on esirukousta sen puh-
taimmassa muodossa, ja uskon, ettei ole olemassa korkea-arvoisempaa kristillistä tehtävää 
kuin tämä. Uskon, että seurakunta on tämän aikakauden lopulla kutsuttu esirukoukseen 
Israelin valtion puolesta.

5. Hänen esirukouksensa vaati rukousta ja paastoa. Se tosiasia, että Ester lopulta pääsi ku-
ninkaan suosioon, johtui varmaan osaltaan siitä, että hän oli viettänyt kolme päivää rukoil-
len ja paastoten. Hengellisellä alueella on asioita, jotka eivät synny ainoastaan rukoilemalla. 
Olen havainnut kolme hämmästyttävää asiaa Herralle avoimista ryhmistä, jotka toimivat 
Hänen johdatuksessaan: He ovat syvästi kiinnostuneita Israelista; he ovat antautuneet Her-
ralle kuolemaansa asti; ja he ovat halukkaita rukoilemaan ja paastoamaan. Näen nämä lo-
punajan seurakunnan kolmena merkkinä.

6. Hän pukeutui kuninkaallisiin vaatteisiinsa ennen kuin meni kuninkaan luo. (Ester 5: l): 
’Kolmantena päivänä (72 tunnin rukouksen ja paaston jälkeen) Ester pukeutui kuninkaal-
lisesti ja astui kuninkaanlinnan sisempään esipihaan...’ Uskon, että Jumala odottaa seura-
kunnan pukeutuvan kuninkaallisiin vaatteisiinsa, pyhyyden kaunistukseen, auktoriteetin 
pukuun. Enää ei ole aikaa istua pölyssä, ja käyttäytyä orjattaren tavoin, koska Jumala on 
kutsunut meitä olemaan kuningattarena, jakamaan valtaistuimena ja Hänen auktoriteet-
tinsa.

7. Ester sai suosion kuninkaan silmissä, ja tämä ojensi kädessään olevan kultavaltikkansa. 
Näemme, että Ester sai suosion kuninkaan silmissä jo ensimmäisenä iltana, kun hän meni 
tämän luokse. Tämän vuoksi hänestä tuli kuningatar. Nyt näemme hänen saavan jälleen 
suosion. Toivon, että hänen etenemistään voidaan soveltaa meihin. Ensimmäisen kerran 
hän sai suosion kauneutensa vuoksi. Tällä kertaa hän sai suosion käytöksensä vuoksi. Uskon, 
että tulee aika, jolloin käytöksemme miellyttää Jumalaa, Herraa, Kuningasta. ’Ja hän ojensi 
kultavaltikkansa, auktoriteettinsa ja valtansa merkin.’ Hänen ojentaessaan valtikkansa, se 
oli armonosoitus, ja Esterin koskettaessa sitä, oli hän osallinen myös sen auktoriteettiin.

8. Hän ’pukeutui’ kuninkaalliseen auktoriteettiinsa. ’Kuningas sanoi hänelle: Mikä sinun 
on, kuningatar Ester, ja mitä pyydät? Se sinulle annetaan, olkoon vaikka puoli valtakuntaa.’ 
(Ester 5 :3)

9. Väliintulollaan Ester muutti historian suunnan. Uskon, että seurakunnan vastuulla on 
muuttaa historian suuntaa. Meidän ei ole tarkoitus jättää maailmaa sellaiseksi kuin se on. 

Meidän ei ole tarkoitus antaa väärien menestyä, eikä pimeyden valtojen voittaa. Meidät on 
kutsuttu kuningaskuntaan tällaisena aikana. Uskon, että esirukouksin voimme muuttaa 
historian suuntaa Israelin valtion ja kansan suhteen, jonka kanssa olemme yhtä.

Uskon, että Herra haluaa meidän hoitavan kaikkia näitä asioita tänään. Uskon, että on 
vain kahdenlaisia kristittyjä ryhmiä, jommankumman näiden kaltaisia. Jotkut ovat Vasteja 
ja toiset ovat Estereitä. Epäilen, että ei ole mitään tältä väliltä. Jumala on etsimässä kunin-
gatarta. Halleluja!

Maailmassa on nykyään niin paljon kristittyjä, jotka elävät tyytyväisinä, antautumatta 
mihinkään. Vihollinen on niin tylsyttänyt heidän aistinsa, että he ovat täysin tietämättömiä 
siitä, että he ovat vaarassa joutua pois ’valtaistuimeltaan’. Minulle Esterin kirja oli niin va-
kava opetus, että en haluaisi pettää Kuningasta. Haluan olla varma, että askel askeleelta, ja 
päivä päivältä olen halukas tulemaan Hänen eteensä, milloin Hän kutsuukin, ja tekemään 
sen, mitä Hän käskee minun tehdä.

Marraskuussa oli sisäasiainministeriölle annettu kuusikymmentä päivää aikaa tulla oi-
keuteen selvittämään, miksi he eivät olleet tunnustaneet minua Israelin kansalaiseksi. Tam-
mikuussa, vain viikko ennen kuin heidän aikansa oli menossa umpeen, pyysivät he kuusi 
kuukautta lykkäystä. Menin asianajajani toimistoon keskustelemaan tästä.

”Luulen, että viivytyksen myöntäminen on meille edullista. Jos emme hyväksy ano-
musta, oikeus myöntyy ilman meitä, ja se saa asian näyttämään siltä, kuin meillä olisi jotain 
salattavaa. Meillä on nyt etulyöntiasema, ja jos myönnymme viivytykseen, niin luulen, että 
voimme myös asettaa ehtoja. Herra Huppert tiesi aikomuksesi lähteä maasta seuraavassa 
kuussa. Myönnymme siis viivytykseen vain sillä ehdolla, että he takaavat sinulle oikeuden 
palata ilman vaikeuksia maahan toukokuussa, ”asianajajani selitti.

Hän ehdotti, että ottaisin yhteyttä herra Shafatiin, Sisäasiainministeriön asianajajaan. 
”Mene vain hänen luoksensa ja kysy, olisiko hän halukas takaamaan sinulle oikeuden palata 
Israeliin”, Uri sanoi. Sovinkin tapaamisesta herra Shafatin kanssa myöhemmin sillä viikolla, 
mutta ajatus vastapuolen asianajajan tapaamisesta oli pelottava. Tunti ennen tätä tapaamista 
Herra johdatti minut pieneen kahvilaan Ben Yehuda -kadulla. Heti istuuduttuani, taputti 
joku minua olkapäähän sanoen: ”Mitä sinä täällä teet? Luulin, että sinun piti olla sisäasiain-
ministeriössä.” Se oli asianajajani.

”Minun on määrä tavata hänet tunnin kuluttua. Mutta miten sinä tiesit siitä”, kysyin, 
koska tapaamisesta oli sovittu hänen jo lähdettyä toimistostaan.

”Olin Knessetissä eilen ja satuin törmäämään häneen”, oli hänen yllättävä vastauksensa. 
Kun kävelimme ovesta, huusi Uri minulle: ”Voit muuten hyväksyä hänen tekemänsä jär-
jestelyt Ester!”

Herra oli johdattanut minut kahvilaan, koska tiesi asianajajani olevan siellä. Koska Jee-
sus oli tilanteen tasalla, niin miksi maailmassa murehtisin? Ajatella, että nämä kaksi asian-
ajajaa olivat tavanneet parlamentissa vain päivää aikaisemmin. Sen vuoksi sain etukäteen 
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tietää voivani hyväksyä herra Shafatin viivytyspyynnön.
Saavuttuani Sisäasiainministeriöön minut ohjattiin välittömästi herra Shafatin toimis-

toon. ”Miksi haluatte pidennystä?” kysyin ensimmäiseksi.
”Koska tämä on hyvin arkaluontoinen asia Israelissa. Meidän on tavallaan määriteltävä, 

’kuka on juutalainen’. Voin vakuuttaa, että jos nyt joudumme pakosta antamaan teille vas-
tauksen, niin se ei ole teidän etujenne mukaista!” Sitten oli hänen vuoronsa kysyä minulta.

”Miksi ette voi odottaa kahta vuotta, kun teillä nyt on viisumi?” 
”Katsokaas herra Shafat”, vastasin. ”Rakastan Israelia. Olen tullut tänne elääkseni täällä 

loppuelämäni. Mitä järkeä on mennä kielikouluun, opiskella hepreaa, etsiä asunto, ystä-
vystyä, hankkia työtä ja tehdä tästä kotini, jos kahden vuoden kuluttua minua pyydetään 
jättämään tämä maa? Haluaisin tietää nyt mitä tapahtuu, voidakseni rakentaa elämääni.”

”No, en voi moittia teitä siitä”, hän totesi.
Selitin hänelle suunnitelmani mennä Englantiin ja Yhdysvaltoihin helmikuussa. ”Toi-

von tapaavani perhettäni ja ystäviäni. Jos suostumme viivytykseen, niin voitteko taata oi-
keuteni palata Israeliin? Lentokentällä on vielä ohjeet estää paluuni maahan.”

”Kyllä, voin taata sen. Lähetän allekirjoituksellani varustetun kirjeen asianajajallenne. 
Se on vakuutena oikeudestanne palata maahan. Lähetän siitä kopion lentokentän viran-
omaisille sekä Liikenneministeriölle.

”Hyvä. Sitten suostumme viivytykseen”, sanoin, ja olin kiitollinen, että tiesin asianaja-
jani kannasta jo etukäteen.

Kahden päivän kuluttua herra Huppert sai kirjeen. Siinä taattiin paluuni Israeliin, ja 
oikeusjuttua siirrettiin. Ymmärsin, että minulla piti aina olla kirjeen kopio mukanani läh-
tiessäni Israelista.

Olin suunnitellut lähteväni Englantiin maanantaina, helmikuun ensimmäisellä viikol-
la, 1978. Aloittaisin rakkauskirjekäärön kokoamisen sieltä. Se oli kyllä vähän epäkiitollinen 
maa, koska tunsin sieltä niin harvoja ihmisiä. Herralle kuuliaisena olin alkanut tehdä tar-
peellisia valmisteluja. Belgiassa tapaamani aviopari oli pitänyt yhteyttä kanssani. Kun rouva 
kuuli, että olen menossa Lontooseen, päätti hän lentää sinne minua tapaamaan ja hän päätti 
myös maksaa kolmen päivän yöpymisemme Churchill-hotellissa. Vierailisin myös sisareni 
ja hänen miehensä luona. He olivat muuttaneet Devonista Lontooseen. Aioin odotella, 
mitä ovia Herra avaisi siellä. Ystäväni oli jo päättänyt vuokrata huoneeni siksi aikaa, kun 
olin poissa Jerusalemista.

Noin viikko ennen lähtöä oli minulla yhä hyvin vähän rahaa. Yhdensuuntaista lentoa 
Englantiin ei ollut vielä maksettu. Herra ohjasi minut ostamaan matkalaukun sillä vähäisel-
lä rahalla, mitä minulla oli. Hän näytti minulle ihastuttavan, Israelissa tehdyn laukun, jossa 
oli koruompeleita. Tottelin Häntä ja ostin sen. Saatuani sen kotiin, näytti se aivan valtaval-
ta, koska minulla oli surkean vähän vaatteita. Kaiken maallisen omaisuuteni olin aikanaan 

kantanut Israeliin pienen pienessä repussa.
”Millä ihmeellä minä tämän täyttäisin?” valitin. Tähän kysymykseen sain pian vasta-

uksen. Seuraavana päivänä poikkesi useampikin ystäväni pieneen huoneeseeni, ja jokaisella 
oli minulle jotakin annettavaa. Herra oli kehottanut heitä tekemään näin. Se oli hämmäs-
tyttävää. Yhtenä ainoana päivänä Herra täytti matkalaukun kokonaisella puvustolla. Vaikka 
vaatteet olivat tulleet usealta eri ihmiseltä, kaikki näytti sopivan yhteen. Se oli tarpeen, 
koska harvat omistamani vaatteet olivat kuluneita ja nukkavieruja.

Loppuviikolla Israelin postilaitos meni lakkoon. Minun oli määrä maksaa lippu vii-
meistään sunnuntai-iltana kello viiteen mennessä, mutta vieläkään ei ollut tullut yhtään 
rahaa. Silloin tiesin, että raha ei tulisi postissa. Olin elänyt uskon varassa jo niin kauan, 
että tiesin Herran antavan vain harvoin mitään etukäteen. Jos asiat ovat Hänen tahton-
sa mukaisia, Hän ei kuitenkaan koskaan ole myöskään myöhässä. Yleensä jaksan odottaa 
kärsivällisesti (kuten minun usein täytyi odottaa kuukausittaista vuokraani). Tiesin, että 
rakkauskirjekäärö oli tärkeä Herralle, mutta lauantaina en enää kestänyt epätietoisuuden 
ahdistusta. Lopulta polvistuin rukoukseen.

”Voi Isä, tiedän että rahaa ei tarvita ennen kello viittä huomenna iltapäivällä, mutta en 
kestä tätä jännitystä enää minuuttiakaan! Ole hyvä ja anna minun tietää tänään, että raha 
on matkalla.”

Päivä kului joten kuten odotellessa rahan saapumista - jostakin, millä hetkellä hyvänsä. 
Mutta kello kymmeneltä illalla, ei ollut sekelin sekeliä näkyvissä. Ystäväni muuttaisi huo-
neistooni seuraavana aamuna ja tiesin, että minun olisi joka tapauksessa muutettava, vaikka 
raha ei tulisikaan. Lopetin siis pakkaamisen ja kävin pettyneenä nukkumaan.

Heräsin syvästä unesta jonkun koputtaessa ulko-ovelle. Katsoin kelloa, pukeutuessani 
aamutakkiin ja kiirehtiessäni ovelle. Kello oli puoli kaksitoista. Avasin oven ja näin erään 
juutalaisen uskovan seisovan ovella.

”Olen pahoillani joutuessani häiritsemään sinua tähän aikaan”, hän sanoi, ”mutta Fr. 
Martin pyysi minua kotimatkallani kertomaan sinulle, että hän haluaa tavata sinua huo-
menna iltapäivällä kello yhden aikaan. Hän haluaa antaa sinulle jonkin verran rahaa  250 
dollaria, niin luulisin.”

Kiittelin häntä ylenpalttisesti ja menin takaisin huoneeseeni - vuodattaen ilonkyynelei-
tä. Herra ei ollut unohtanut minua. Olihan edelleen lauantai ainakin seuraavat puoli tuntia. 
Herra oli kertonut juuri ennen päivän vaihtumista, että raha tulisi aikanaan. Olin innostu-
nut. Nyt tarvitsin enää sata dollaria voidakseni ostaa lipun ja uskoin, että Hän antaisi jollain 
tavalla senkin, seuraavan päivän kuluessa.

On vaikea selittää mitä seuraavana päivänä tapahtui. Sellaista Herran läheisyyden tun-
toa, syvää ja voimakasta, on vaikea välittää paperille. Yllättäen tunsin Hänen läheisyytensä 
eri tavalla kuin koskaan aikaisemmin. Hän pyysi minua kääntymään ja katsomaan huoneen 
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nurkassa olevalle pöydälle. Käännyin ja näin, että pöydän reunalla oli sadan dollarin seteli. 
Se ei ollut siinä aikaisemmin, eikä ystäväni, joka oli tuonut terveiset Fr. Francisilta, ollut 
edes astunut huoneeseeni johtavaan käytävään. Mutta Herran syvästä läsnäolon tunteesta 
johtuen aavistin, että juuri löytämälläni rahalla oli vain yksi mahdollinen selitys. Se oli tullut 
suoraan Herralta, aivan kuten manna, joka oli tullut suoraan taivaasta, ja pitänyt tuhan-
net israelilaiset hengissä päivästä päivään, neljänkymmenen vuoden ajan. En tiennyt mitä 
ajatella. Saatoin tuskin uskoa silmiäni. Lopulta polvistuin kiitollisena lattialle, pyydellen 
anteeksi ’laihaa’ uskoani. Onko maailmassa mitään liian vaikeaa Herralle?

Kaikkina niinä vuosina, jolloin olen elänyt uskon varassa, (eikä koskaan tuon päivän 
jälkeenkään) Herra ole antanut mitään näin suoralla tavalla. Rahat ovat aina tulleet ihmis-
ten välityksellä. Vakuutuin siitä, etteivät Herralta koskaan lopu ne ideat, kuinka huolehtia 
omistaan. Muistamme, kuinka Hän antoi Pietarille verorahan kalan suusta, tai kuinka isra-
elilaisten vaatteet eivät kuluneet neljänäkymmenenä vuotena, tai kuinka Hän ruokki heidät 
joka päivä. Samoin Hän kykenee tänäkin päivänä huolehtimaan laumansa lampaista. Hän 
ei tarvitse toisia ihmisiä, mutta Hän käyttää meitä antamaan toinen toisillemme, jotta Hän 
voisi siunata meitä. Hän kykenee huolehtimaan meistä aivan itse, vaikka maailmassa ei olisi 
ainuttakaan uskovaa. Hän mahdollistaa myös sen, että kykenemme auttamaan toinen tois-
tamme, koska Hän rakastaa meitä lapsinaan. Hän käyttää meitä, ja se on suuri ihme, kun 
ymmärrämme, että Hänen ei tarvitsisi.

Seuraavana aamuna kaupungilla Herra kehotti minua käymään asianajajani toimistos-
sa.

”Hyvä tavaton”, hän tokaisi, kun olin astunut huoneeseen. ”Miten täydellinen ajoitus! 
Puhelimessa on juuri tällä hetkellä israelilaisen lehden, Ha’arezin, toimittaja ja hänellä on 
kysymys, johon ainoastaan sinä voit vastata.” Hymyilin, hänen ojentaessaan puhelinta. Tie-
sin, että hän eräänä päivänä tulisi myöntämään kaiken tapahtuneen muuksikin kuin vain 
sattumaksi.

Toimittaja oli kuullut oikeudenkäynnistä, ja halusi tehdä siitä artikkelin. Hän oli hyvin 
ystävällinen, ja juttelin hänen kanssaan puhelimessa lähes tunnin. Hän järjesti valokuvaa-
jan seuraavana päivänä lentokentälle, saadakseen artikkeliin myös kuvan. (Artikkeli, joka 
myöhemmin ilmestyi Ha’arezissa oli hyvin empaattinen. Sen otsikko oli: ”PÄÄKIRJA ON 
AVOIN JA SISÄASIAINMINISTERIÖ RAPORTOI”. Viaton lause Jeesuksesta, naapuri-
en välisessä keskustelussa, maksoi Eileen Dorflingerille siirtolaisoikeuksien menettämisen, 
ja jatkuvaa painostusta.”

Olin jo melkein myöhässä, minunhan oli määrä tavata Fr. Martin. Sanoin pikaisesti 
Urille näkemiin, ja kiiruhdin Vanhaan kaupunkiin.

”Ne vasta olivat hyviä uutisia”, totesin heti tavattuani Francisin.
Hän nauroi ja sanoi: ”Kerron sinulle kaiken.” Hän selitti, että lauantai-illan rukous-

kokouksen jälkeen oli eräs saksalainen nainen tullut hänen luoksensa. Tämä oli sanonut 
kuulleensa Herran kehottavan antaa minulle 250:n dollarin lahjan. Olimme molemmat 
hämmästyneitä. Kuinka nainen oli tullut juuri Francisin luo? Hänhän oli ainoa henkilö 
koko kaupungissa joka tiesi, ettei minulla ollut vielä rahaa lentomatkaan.  Niinpä hän myös 
tiesi, että rahojen piti tulla heti.

Kun olimme laittaneet rahamme yhteen, ja hän oli lisännyt siihen rahan myös veroa 
varten, hän sanoi minulle: ”Paljonko kello on? Vasta kaksi iltapäivällä, etkä tarvitse niitä 
rahoja ennen kello viittä, vai mitä? Miksi siis murehdit? Herrahan antoi kaiken reilusti 
etuajassa.

Tasan kello viisi saavuin El Alin toimistoon, ja minulla oli riittävästi rahaa ostaakseni 
lipun Lontooseen.

Churchill-hotellissa viettämämme kolme päivää oli kuin unelmaa. Belgialainen ystä-
väni oli taitava emäntä, ja hän kohteli minua kuin kuningatarta. Kolmen päivän kuluttua 
hän lähetti minut maksetussa taksissa sisareni luokse. Se olikin tarpeen, koska minulla ei 
olisi ollut rahaa taksimatkaan. (Oli ironista, että minulla ei ollut juuri mitään vaikeuksia 
viisumin saamisessa Lontoon lentokentällä, koska minulla oli uudet vaatteet, matkalaukku 
ja Churchill-hotellin osoite. Tosiasiassa minulla kuitenkin oli nyt vähemmän rahaa kuin 
vuotta aikaisemmin, jolloin englantilainen tullivirkailija oli järjestänyt minulle paljon vai-
keuksia.)

Mutta siirtyminen Churchill-hotellista sisareni asuntoon oli kuin muuttumista prin-
sessasta kerjäläiseksi. Sisareni ja hänen miehensä asuivat mukavassa huoneistossa, mutta 
asunto oli täysin lämmittämätön. Talviaika Lontoossa ilman lämmitystä saattaa, talvesta 
riippuen, olla hyvin kylmää ja kosteata. Nukuin yöni käpertyneenä makuupussiini ja päivi-
sin kietouduin paksuun takkiin ja huopiin.

Otin yhteyttä joihinkin ystäviini, joita olin tavannut ensimmäisellä matkallani Englan-
nissa, ja heidän kauttaan avautui monia ovia. Sain mahdollisuuden puhua kokouksissa eri 
puolilla maata. Löysin myös monia Israelin ystäviä, jotka auliisti ottivat sanoman vastaan 
ja halusivat seisoa Israelin rinnalla, maksoi mitä maksoi. Kerroin heille usein kokemuk-
sestani Itkumuurilla, Jerusalemissa. Selitin heille: ”Ennen Jeesuksen aikaa olivat pakanat 
täysin lupausten ulkopuolella. Lupaukset oli annettu vain Israelin kansalle. Vasta sinä hät-
kähdyttävänä päivänä, kun taivaasta laskettiin pöytäliina, ymmärsi Pietari, että Jeesus oli 
tullut myös pakanoiden vapahtajaksi. Nyt jokainen voi seistä Jumalan valtaistuimen edessä 
puhdistettuna ja anteeksi saaneena – Israelin Messiaan kautta. Tuo meitä erottava muuri 
on revitty maahan, mutta juutalaiset rukoilevat yhä edelleen muurilla! Meidän vastuullamme 
on rukoilla kaikesta sydämestämme, että heidän ja Jumalan välillä oleva hengellinen muuri 
pian poistetaan, niin että myös he pääsevät rakastamaan Messiastaan. Meillä on ilo ja etuoi-
keus tuntea Hänet, rakastaa Häntä ja kulkea Hänen kanssaan päivästä päivään. Tiedän, että 
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esirukoustemme välityksellä tuo erottava muuri sortuu kivi kiveltä.
Useimmat ihmiset olivat innokkaita allekirjoittamaan rakkauskirjekäärön, ja monet 

kysyivät, voisivatko he antaa myös rahalahjan Israelin kolmekymmenvuotisjuhlaa varten. 
Lopulta ymmärsin, että oli todellakin Herran tahto tarjota ihmisille mahdollisuus osoittaa 
rakkauttaan Israelia kohtaan vielä konkreettisemmin. Niinpä selvitin, että rahalahja olisi 
yksin heidän ja Herran välinen asia. Kenenkään ei myöskään tullut allekirjoittaa rakkaus-
kirjakääröä, ellei hän todella tuntenut Herran antamaa rakkauden taakkaa Israelia kohtaan. 
Päivä päivältä, sivu sivulta, alkoi rakkauskirjekääröni kasvaa.

Puhuttuani kolme viikkoa Englannissa, matkustin Yhdysvaltoihin, ja jatkoin siellä pu-
hetta rakkauskirjekääröstä. Ensimmäinen pysähdyspaikka oli eräs seurakunta, jossa tutta-
vani New Yorkissa oli, muutamaa kuukautta aikaisemmin, auttanut oikeusjuttua koskevan 
uutisen levittämisessä kristillisiin julkaisuihin 

Ensimmäisenä iltana osallistuin seurakunnan järjestämille päivällisille, joille oli kutsut-
tu vieraita myös naapuriseurakunnista. Päivällisen jälkeen eräs tunnettu naisevankelista piti 
puheen. Silloin eräs nuori mies nousi seisomaan ja kertoi, että hänen perheensä oli yhä Af-
rikassa, mutta odotti pääsyä Yhdysvaltoihin. Tarvittaisiin kymmenentuhatta dollaria, jotta 
he pystyisivät tulemaan. Mies oli kyseisen seurakunnan työntekijä. Hänen istuuduttuaan 
nousi naisevankelista seisomaan ja alkoi pyytää 1000 dollarin lupausuhreja, jotta voitaisiin 
auttaa tätä miestä tuomaan perheensä Yhdysvaltoihin. Ne, jotka nostivat kätensä, kutsuttiin 
eteen, ja heille ’profetoitiin’. Profetiat saivat minut voimaan pahoin, sillä niissä korotettiin 
ainoastaan sitä henkilöä, joka oli luvannut antaa rahaa. Minulle tuli mieleen eräs Matteuk-
sen evankeliumin kohta:

”Kavahtakaa, ettette harjoita vanhurskauttanne ihmisten nähden, että he teitä 
katselisivat; muutoin ette saa palkkaa Isältänne, joka on taivaissa.
Sen tähden, kun annat almuja, älä soitata torvea edelläsi, niin kuin ulkokullatut 
tekevät synagogissa ja kaduilla saadakseen ylistystä ihmisiltä. Totisesti minä sanon 
teille : he ovat saaneet palkkansa.
Vaan kun sinä almua annat, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea kätesi tekee, 
että almusi olisi salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle.”
Matt. 6:l - 4

Sitten hän pyysi 500, 200 ja 100 dollarin lupausuhreja. Lopulta hän sanoi: ”Joka oli niin 
’saita’, ettei antanut edes 100 dollaria tähän arvokkaaseen tarkoitukseen, jättäköön edes 
riittävästi rahaa kattaakseen tämän päivällisen hinnan”

Katselin ympärilleni.  Kaikki läsnäolijat rukoilivat ja ylistivät Herraa, ikään kuin Hän 
olisi ollut kaiken takana. Olin niin kauhuissani, että hyppäsin tuoliltani ja ryntäsin huonee-

seeni. En ollut nähnyt mitään tällaista koko elämäni aikana, vielä Jeesuksen nimessä.
Huusin Herralle: ”Herra, olenko se minä? Onko minussa jotain vikaa kun olen ainoa, 

joka kauhistuu tällaista menettelyä? Miten he voivat pitää tällaista uskoa todistuksena Sinun 
huolenpidostasi? On kamalaa, että tällaiseen ylipäätään ryhdytään, ja he uskaltavat vielä 
lisätä Sinun nimesi siihen. Mistä on kyse?”

Tiesin, että reagoin liian voimakkaasti, mutta en voinut sille mitään. Olin nähnyt niin 
usein miten kauniisti Jumala antoi. En voinut tunnistaa tuollaista kaksinaamaisuutta Hä-
nen toiminnakseen. Herra tiesi varmasti, että ihmiset olivat antaneet rahat rakkaudesta 
Häneen, ja varmasti Hän siunasi heitä siitä. Minusta tuntui siltä kuin olisin nähnyt viljan ja 
lusteen kasvavan yhdessä. Kuinka helposti ihmiset tekevät ja sanovat asioita Herran nimes-
sä, ymmärtämättä ollenkaan Hänen lempeyttään ja toisaalta kaikkivaltiuttaan.

Tiesin, että minun oli poistuttava niin nopeasti kuin mahdollista, mutta minulla ei ol-
lut sillä hetkellä rahaa lähteä. Olin käyttänyt Englannissa Herralta saamani rahat ostaakseni 
lipun Yhdysvaltoihin. Loput olivat kuluneet junamatkaan tähän seurakuntaan New Yorkis-
sa. Juuri pohtiessani mitä minun tulisi tehdä, kutsuttiin minut puhelimeen.

”Shalom”, vastasi ääni toisessa päässä. ”Nimeni on Betsy Rigell. Et ehkä muista minua, 
mutta tapasit minut ja mieheni Sidin, marraskuussa Kapernaumissa, Israelissa. Olemme 
yrittäneet saada sinuun yhteyttä monet kerrat jälkeenpäin. Olemme iloisia, että vihdoin-
kin jäljitimme sinut. Haluaisimme toivottaa sinut tervetulleeksi Baltimoreen. Jos kykenet 
maksamaan matkan, korvaamme sinulle kulut saavuttuasi...” Miten uskollinen on Isämme 
huolenpidossaan. Tein tarvittavat valmistelut, pakkasin laukkuni, lainasin rahat ja lupasin 
palauttaa ne pian. Lähdin ensimmäisellä mahdollisella junalla Baltimoreen. Rigellit olivat 
minua asemalla vastassa.

He kutsuivat minut puhumaan pieneen seurakuntaansa Baltimoren keskustassa. Rak-
kauskirjekäärö otettiin siellä lämpimästi vastaan. Myöhemmin he kertoivat minulle jotakin, 
mistä syntyi erityinen ystävyys meidän välillämme. Herra on siunannut ystävyyttämme siitä 
lähtien. He kertoivat: ”Nähdessämme sinut Kapernaumissa emme tienneet sinusta mitään, 
koska matkustimme aina toisessa linja-autossa, eikä meillä ollut koskaan mahdollisuutta 
puhua sinun kanssasi. Herra puhui suoraan meidän sydämillemme, että ’sinä olet Hänen 
palvelijansa, ja että Hän halusi meidän auttavan sinua kaikella mahdollisella tavalla’. Niinpä 
haluamme sinun tietävän, että olemme täällä auttaaksemme sinua kaikilla mahdollisilla 
tavoilla, koska tahansa.”

He antoivat minulle ”Visakorttinsa ja kirjeen, josta kävi ilmi, että sain käyttää korttia. 
Se takasi turvallisen matkustamisen ja kaiken, mitä tarvitsin matkoillani Yhdysvalloissa, 
kun kävin kertomassa sanomaa rakkauskirjekääröstä. (Herran huolenpito oli tietysti riit-
tävä, ja saatoin palauttaa kortin matkani loputtua – käyttämättömänä. Se oli kuitenkin 
kallisarvoinen osoitus heidän rakkaudestaan ja auttamishalustaan.)



248 249

Siitä alkaen ovet avautuivat nopeasti. Matkustin maan toisesta laidasta toiseen, kerto-
en rakkauskirjekäärön sanomaa. Antaessaan minulle näyn rakkauskirjekääröstä, oli Herra 
vakuuttanut lähettävänsä minut tapaamaan ihmisiä, joilla oli Hänen antamansa rakkaus 
Israelia kohtaan.. Siksi kaikki avautuneet ovet olivat myös vastaanottavaisia sanomalle, sillä 
Herra tuntee sydämet. Sain lämmintä vastakaikua, kerta toisensa jälkeen, ja tunsin Hänen 
kansansa sydämissä valtavaa rakkautta Israelia kohtaan. Se oli kallisarvoista aikaa.

Yhdysvalloissa on kaksi suurta kristillistä järjestöä, joilla on mahdollisuudet kirjaimelli-
sesti saavuttaa miljoonia kristittyjä, ja näiden avulla tuoda siunaus Israelille. Herra neuvoi, 
että minun oli mentävä puhumaan molempien järjestöjen päättäjille ja tarjota heille tätä 
mahdollisuutta. Herra oli myös kertonut etukäteen, että he eivät avautuisi sanomalle. Sen 
vuoksi en ollenkaan ymmärtänyt, miksi minun piti ylipäätään mennä sinne.

Herra selitti, että erityisesti toisella järjestöllä oli ollut alkuperäisenä näkynä siunata 
Israelia, mutta oli mennyt surullisen harhaan ja tukehtunut tämän maailman rikkauksiin. 
Eräänä päivänä kuitenkin nämä molemmat järjestöt tulisivat seisomaan Hänen edessään 
vastaamassa, miksi he olivat tuhlanneet kirjaimellisesti miljoonia kristityiltä saatuja dolla-
reita hienoihin rakennuksiin ja erityisvarusteisiin, kun muun maailman tarpeet olivat niin 
suuret. Hän halusi jälleen antaa molemmille järjestöille mahdollisuuden tuoda siunausta 
Hänen kansalleen.

Hän vastasi minulle selvästi: ”Jos menet, ja he kieltäytyvät tästä mahdollisuudesta, niin 
taakka miljoonista ihmisistä, jotka olisivat saaneet osallistua tähän siunaukseen, lepää hei-
dän harteillaan. Jos et mene neuvottelemaan heidän kanssaan, niin taakka lepää sinun har-
teillasi.”

Näytti siis siltä, että minun oli mentävä. Sid ja Betsy tarjoutuivat seurakseni, ja Herra 
järjesti keskustelutuokion molempien järjestöjen avainhenkilöiden kanssa. Toisessa järjes-
tössä voin pahoin, kuullessani heidän tulkintansa kristillisyydestä. Siinä oli kyse vain maail-
man rikkauksien nauttimisesta. Elämä Jeesuksen kanssa näytti satumaailmalta, kimalluksen 
ja kullan keskellä. Seurakunnan johtaja, joka oli jo kieltänyt minua puhumasta rakkaus-
kirjekääröstä, kertoi itse omassa saarnassaan porsailta näyttävistä roskatynnyreistä, joita oli 
heidän monta miljoonaa maksaneessa, pian valmistuvassa keskuksessaan. Se hämmästytti 
minua niin, että menetin luontaisen varautuneisuuteni ja ryntäsin hänen luokseen kokouk-
sen jälkeen. Sanoin hänelle vihaisesti: ”Jos teillä on varaa käyttää Herran aikaa roskatynny-
reistä ja paperikoreista puhumiseen, niin vähin mitä voisitte tehdä, olisi antaa saman verran 
aikaa Israelin kansalle!” Arvaatte, ettei kommenttini ollut hänelle mieleen.

Toisen järjestön toiminnanjohtaja kieltäytyi tapaamasta minua. Yritin epätoivoisesti se-
littää sihteerille, että en pyytänyt saada itse puhua julkisesti. ”Olkaa hyvä, pyydän vain viittä 
minuuttia kertoakseni hänelle mitä sydämelläni on ja tarjotakseni hänelle mahdollisuuden 
siunata Israelin kansaa.”

Sihteeri sanoi: ”Olen pahoillani. Hän kyllä tietää mitä asianne koskee, eikä hän halua 
tavata teitä. Hän pyytää teitä poistumaan alueelta välittömästi.”

Laskin kuulokkeen ja aloin itkeä samalla tavalla kuin olin itkenyt Itkumuurilla. Tiesin 
tuntevani Herran surua, kun ovi oli niin julmasti paiskattu kiinni. Se olisi voinut olla suu-
reksi siunaukseksi Israelille. (Samainen johtaja kirjoitti minulle myöhemmin kysyen: ”Kuka 
luulette olevanne, kun yritätte selittää meille kuinka siunata Israelia?” Silti hän oli kieltäy-
tynyt antamasta minulle viittä minuuttia selvittääkseni hänelle asiaa.)

Samalla hetkellä kun hän oli kieltätynyt, kohtasi maanjäristys koko aluetta. Lukiessani 
yksityiskohtia seuraavan aamun sanomalehdestä, en ollut edes yllättynyt. Yleensä tuollainen 
olisi saanut minut sanattomaksi, mutta olin tuntenut niin syvästi Herran surun. Minulla oli 
kipeä tietoisuus siitä, ettei kumpikaan järjestö halunnut jakaa varojaan Israelin kanssa, sillä 
ne tarvitsivat varat omien kuningaskuntiensa ylläpitämiseen. Pudistimme pölyt jaloistam-
me molemmissa paikoissa ja jatkoimme matkaa.

Monet järjestöt aloittavat innokkaasti haluten nöyrästi ja hellittämättä palvella Jumalaa. 
Saatana kiljuu näinä päivinä leijonan tavoin, ja monesta on tullut helppo saalis sen juonille. 
Kuinka ihmiset voidaan niin helposti pettää ajattelemaan, että valtavien rakennelmien teke-
minen on Jumalalle kunniaksi? Niin paljon aikaa ja energiaa tuhlataan suunnittelemiseen, 
ylläpitämiseen ja laajennuksiin, kun sama aika ja voimavarat olisi käytettävä kadotettujen 
voittamiseksi Kristukselle.

Edellisenä syksynä Herra oli kehottanut minua aloittamaan kirjan kokoamisen. Olin 
saanut siitä profetian jo vuonna 1975. Asuessani Jerusalemissa olin alkanut kirjoittaa vii-
meisistä kuudesta kuukaudesta, jolloin lapset ja minä olimme olleet yhdessä. Kirjoitin myös 
monista matkan varrella saamistani, uskoon liittyvistä opetuksista. Kerran kun minut oli 
kutsuttu puhumaan Yhdysvaltoihin eräälle kristilliselle radioasemalle, kerroin sen johtajalle 
kirjasta. Hän oli itse hyvin pettynyt tapaan, millä kristillinen kustantamo oli kerran oleel-
lisesti muuttanut hänen omaa todistustaan, ja siitä syystä hän tarjoutui auttamaan minua 
löytämään kustantajan, tai kustantamaan sen itse, mikäli mahdollista.

Niinpä eräänä matkapäivänäni pistäydyin hänen toimistoonsa ja jätin kopion käsikir-
joituksestani, jonka siihen mennessä olin kirjoittanut. Enpä silloin arvannut, että se kaikki 
kerran liitettäisiin tähän kirjaan. Toimistossa minua odotti kirje ja lahja joltakin henkilöltä, 
joka oli kuullut minua radiossa, jossain päin Yhdysvaltoja. (Hän ei ollut kirjoittanut nime-
ään eikä osoitettaan.) Pienen laatikon sisällä oli kaunis pieni hopeakruunu. Hän oli liittänyt 
siihen seuraavan sanoman kauniisti käsinkirjoitettuna:

”Rakas Ester:
Olen ei-juutalainen uskovainen ja kirjoitan sinulle tämän kirjeen. Haluan olla 
kuuliainen Pyhän Hengen herkälle ’kehotukselle’.
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Kuuntelin lähetystä tänä aamuna. Ohjelmassa kuulin miten Jumalan totuudet 
Hänen jalokivistään – juutalaisista – Jumalan jalokivistä, on kirkastunut Sinun 
sydämellesi.

Kuningas antoi Esterille jalokivet, joita hän kantoi sydämellään mennessään 
kuninkaan luokse. Kuninkaan nähdessä tämän kantavan hänen lahjojaan - Hä-
nen kallisarvoisia kiviään, se oli ’muistutus’ hänelle tämän rakkaudesta. Aivan ku-
ten Ester kantoi kiviä sydämellään mennessään Herran - Kuninkaan tykö, aivan 
samalla tavalla Aaron kantoi israelilaisten nimet mennessään Herran eteen. Nimet 
oli kaiverrettu hänen rintahaarniskassaan oleviin kiviin.
Herra on ’koskettanut’ sydäntäni antaakseni sinulle ’lahjan’, jonka Hän antoi mi-
nulle vuosi sitten. Annan sen nyt sinulle – tietäen, kuinka kauniisti Hän on sovit-
tanut sen sydämellesi. Se on kruunu – ei päässä pidettävä, vaan se on tarkoitettu 
kannettavaksi sydämessäsi.

Vuosi sitten ’ilmaisi’ Pyhä Henki sydämelleni joitakin totuuksia Esteristä, ja 
uskon Hänen haluavan minun jakavan kanssasi tämän ihastuttavan helmen.
  Hän haluaa kätkeä sen sydämeesi...
   Hän puhui hengelleni...

”Haluaisin sinun OLEVAN Minun Estherini, voidakseni kutsua sinua OLEMAAN 
mielisuosiossani. 
Sinä tulet tekemään ja sanomaan sydämeni toiveet, ja olen sinun Kuninkaasi ja 
SUURIN RAKKAUTESI. 
Sinä tulet Minun eteeni sydän TAIPUNEENA nöyryyteen. KAUNIISSA Herran 
pelossa olet valmistanut itsesi, että ottaisin sinut vastaan, että voisin RUNSAIN MI-
TOIN täyttää toiveesi. 
Tiedä tämä, rakas Eshterini, että olet saanut suosion edessäni – että voit lähteä 
ETEENPÄIN JUMALASI NIMESSÄ. Olen ojentanut sinulle valtikkani, 
että se olisi sinulle merkkinä, että voisit olla ’rohkea RAKKAUDESSANI sinua koh-
taan’. Se on myös oleva merkkinä kaikille, 
 että tulet ja julistat – Herran siunatussa auktoriteetissa.”
                                                                            Sinun, Kuningasten kuningas

Hän puhui minulle nämä sanat, ja muutamaa päivää myöhemmin antoi joku 
tämän lahjan käteeni – Hopea KRUUNUN - lunastus.
Hän on nyt johdattanut minut antamaan sen sinulle. Se on merkkinä Hänen voi-
telustaan ja siunauksestaan kaikessa, mitä teetkin – Hänen RAKASTETTUNA 
Estherinään.

 KRUUNU on hänen valtikkansa, Annettu sinulle, PUHUAKSESI Hänen ni-
messään 

Ester 5:l - 3  
Yksi Hänen palvelijattaristaan”

Tiesin heti, että lahja liittyi jotenkin kirjaan, mutta en voinut millään ymmärtää miten. 
 Kyseinen radioasema toi valtavan vastakaiun rakkauskirjekäärön sanomalle. Käydessä-

ni heidän luonaan matkani lopulla, oli heidän sihteerinsä harmissaan.
”Jos astut tänne jalallasi vielä kerran, on se sinun loppusi!” hän uhkasi leikillisesti. Hän 

kertoi, että radiopuheeni oli tuottanut 27.000 dollaria Israelille, kaikki pieninä lahjoituk-
sina, ja hänen oli vastattava kaikille lahjoittajille. Ymmärsin hänen harmistumisensa. Se oli 
tietenkin siunattua, ja olimme kaikki innoissamme. 

Saatoin viettää paljon aikaa perheeni ja ystävieni kanssa näinä monina Yhdysvalloissa 
viettäminäni viikkoina, jolloin puhuin rakkauskirjekääröstä.

Saavuin myöhään illalla ensimmäiselle vierailulleni Marcian kotiin. Noustessamme au-
tosta ja katsellessamme taivasta, hämmästyimme, nähdessämme suuren loistavan ristin pys-
tyasennossa kuun ympärillä. Käsittämättömintä oli, että ristin keskikohta oli paljon kuun 
alapuolella. Sille ei siis ollut mitään luonnollista selitystä. Saatoimme vain ottaa sen vastaan 
merkkinä Herralta. Tunsimme Hänen rakkautensa aaltoilevan sisimmässämme js tunsimme 
syvää kunnioitusta, seistessämme katselemassa sitä. Tämä muistutti minua viestistä, jonka 
sain juuri ennen lähtöäni Israelista. Siinä sanottiin:

Jos kannat ristiäsi, et pakon vuoksi, vaan rakkaudesta Jeesukseen – niin se alkaa 
loistaa!

Nyt häpesin katkeruutta, jonka risti, jonka Hän oli elämääni antanut, oli synnyt-
tänyt.
Jokainen vierailuni Miken ja Joeyn luona noina viikkoina vain vahvisti uskoa-
ni, että Herran käsi oli heidän elämäänsä yllä. Eräänä päivänä Joey alkoi piirtää 
minulle kaunista kuvaa Jerusalemin muureista. Michael on aina ollut perheen 
’taiteilija’, ja olin hyvin hämmästynyt nähdessäni kuinka hyvin Joey piirsi.

”Joey, missä olet oppinut piirtämään?” kysyin häneltä, ja tunsin itseni kovin tietämättö-
mäksi.
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Hän katsoi minuun hymyillen ja sanoi: ”Voi äiti, se on Herran lahja!” Se siunasi minua. 
Hän kertoi olevansa luokan paras lukija, ja että hän oli voittanut palkinnon tietokilpailusta. 
Hänellä oli aina aikaisemmin ollut vaikeuksia koulussa. Sain nähdä, kuinka Jeesus oli alka-
nut koskettaa ja parantaa hänen pientä elämäänsä.

Saimme viettää hienoja hetkiä kolmisin, ja ainoastaan kahdesti saivat vanhat toivotto-
muuden ja surun tunteet minut valtaansa. Ensimmäisen kerran se tapahtui keskustellessani 
Michaelin kanssa hänen seitsemäntenä syntymäpäivänään.

”Äiti, asummeko me enää koskaan yhdessä?” hän kysyi.
Kauan sitten, työskennellessäni lasten kanssa, olin oppinut, että heidän on erityisen vai-

kea sietää epävarmuutta. He kykenevät sopeutumaan useimpiin tilanteisiin, jos he tietävät 
mitä odottaa. Tiesin, että vastaukseni tuli olla rehellinen, niin surulliseksi kuin se minut 
tekikin.

”Ei, Michael. Sinä, isä, Jude, uusi vauva, Jonathan, ja Joey olette nyt perhe. Saamme 
elää yhdessä vasta sitten, kun Jeesus tulee!” Otin hänet syliini. ”Sinä tiedät, että rakastan 
sinua hyvin paljon, ja isäsi ja Jude rakastavat sinua myös. Muistat varmaan kun olimme 
yhdessä Israelissa? Muistatko kuinka paljon kaipasit isää, Judea, isovanhempiasi, Mc Do-
naldsia ja aivan kaikkea?” Halasin häntä. ”Ja nyt Michael, kaipaat vain minua.”

Hän katsoi minua kirkkaansinisillä silmillään ja sanoi surullisena: ”Voi äiti, se on sama, 
kuin kaipaisi miljoonaa ihmistä!” Tiesin mitä hän tarkoitti, enkä kuitenkaan osannut vasta-
ta. Saatoin ainoastaan pitää häntä lähelläni ainakin tämän hetken.

Toinen kerta tuli, kun olin Joeyn kanssa viimeisellä viikolla Yhdysvalloissa. Hän oli 
ollut kylässä Juden vanhempien luona, ja oli sen vuoksi menettänyt viimeisen suunnitellun 
tapaamisemme. Hänen tietämättään olin järjestänyt siten, että jäinkin pidemmäksi aikaa, 
voidakseni nähdä hänet hänen paluutaan seuraavana päivänä. Vierailumme viimeisenä yh-
teisenä päivänä hän tunnusti: ”Tullessani eilen kotiin luulin, että en enää tapaisi sinua. 
Luulin sinun lähteneen Israeliin sanomatta näkemiin. Itkin tyynyyni itkemästä päästyäni.”

Molempien silmät olivat kyyneleiset: ”Joey, en olisi voinut lähteä sanomatta näkemiin, 
koska rakastan sinua. Muistathan tämän aina.”

Minun oli vaikea kestää, kun tiesin heidän surunsa. Ennen kuin erosimme kerroin heil-
le molemmille: ”Milloin tahansa olemme surullisia ja kaipaamme toisiamme, niin sovitaan, 
että kerromme sen Jeesukselle. Hän on ainoa, joka voi todella auttaa. Sitten voimme jälleen 
hymyillä.”

Molemmat nyökkäsivät. Joey tuli lähemmäksi, ja hänen epäröivästä tavastaan saatoin 
tietää, että hänellä oli tärkeää sanottavaa.

”Joskus”, hän sanoi, ”ollessani hyvin surullinen ja yksinäinen, Jeesus antaa minun näh-
dä enkeleitä suojaamassa taloamme. Ja äiti, silloin tunnen Hänen rakkautensa vahvasti sy-
dämessäni.” Se sai minut sanattomaksi, mutta sisimmässäni soi kiitoslaulu.

 Jälleen tuli aika seurata katseella, kuinka heidän autonsa ajoi näkymättömiin. Tällä 
kertaa kuitenkin hieman eri tavalla kuin vuosi sitten. Nyt näin tulokset siitä, kuinka Herra 
oli liittänyt kätensä heidän käsiinsä. Se helpotti kipua.

Eräs aikaisempi tapahtuma sillä viikolla oli myös helpottanut suruani. Minut oli kut-
suttu päivälliselle ystävieni luokse. He olivat käyneet samassa kirkossa kuin minä silloin, 
kun tohtori Reid oli ollut väliaikaisena pastorina. Perinteisen, uusenglantilaisen päivällisen 
päätteeksi sanoi rouva minulle: ”Tiedätkö, että usein katselin sinua ja lapsiasi, kun te olette 
yhdessä kirkossa. En koskaan ole nähnyt ketään toista, joka olisi nauttinut yhtä paljon lap-
sistaan kuin sinä. On mahtanut olla vaikeaa, kun sinun on täytynyt sanoa heille näkemiin.”

Kaikkien itsesyytöksissä viettämieni kuukausien jälkeen tämä oli kuin balsamia haavoit-
tuneelle sydämelleni. Kerroin hänelle, kuinka olin tolkuttanut itselleni olleeni kauhea äiti. 

”Tuo on pötypuhetta Ester. Se on niin vihollisen tapaista, sen likaisia valheita. Kitke 
tuollaiset ajatukset välittömästi mielestäsi. Keskustelimme usein roolistasi vanhempana ja 
toivoimme, että meillä olisi ollut sinun kärsivällisyytesi ja ilosi. Suhteesi Michaeliin ja Jo-
eyhin oli läheinen, ja tiedät sen, joten lakkaa olemasta naurettava!”

Osasin arvostaa hänen ystävällisiä sanojaan. Tiesin, etten aina ollut yhtä kärsivällinen, 
mutta tiesin myös, että hän puhui suurimmaksi osaksi totta, ja se riisti aseen saatanan kä-
sistä.

Palattuani vihdoin Ben Gurionin lentokentälle, liityin pitkään passintarkastusjonoon. 
Lopulta tuli minun vuoroni ojentaa passini. Lentokenttävirkailija katsoi sitä ja painoi välit-
tömästi nappia hälyttäen lentokenttäpoliisin.

”Olemme pahoillamme,” he sanoivat minulle ystävällisesti, ”mutta meillä on määrä-
ykset estää teidän paluunne Israeliin. Luulen, että teidän on valmistauduttava palaamaan 
Yhdysvaltoihin ensimmäisellä mahdollisella koneella!”

Olin uskonut vain puolittain, kun minulle oli kerrottu, että lentokentillä oli ohjeet 
estää paluuni maahan. Yllätyin Herran viisaudesta edellisenä vuonna. Hänen oli täytynyt 
tietää määräyksistä, sillä Hän oli saanut minut palaamaan Haifan kautta päivänä, jolloin 
lentokenttä oli lakossa. Nyt taas olin kiitollinen siitä, että olin mennyt tapaamaan asianajaja 
Shafatia, saadakseni häneltä kirjeen, joka toimisi passina, jotta minut päästettäisiin Israeliin. 
Ojensin kirjeen poliiseille.

”Olkaa hyvä ja lukekaa tämä”, sanoin, ” se on kirje Sisäasiainministeriöltä, ja se takaa 
minulle oikeudet päästä takaisin maahan.”

He johdattivat minut nurkassa olevalle tuolille passintarkastukseen saapuvien puolelle, 
ja lähtivät ottamaan yhteyttä herra Shafatiin. Odotus kesti noin kaksi tuntia. He pyysivät 
minulta anteeksi viivytystä ja selittivät, että asianajaja Shafatia oli vaikea tavoittaa puheli-
mitse. Kaikki oli kuitenkin järjestyksessä maahan pääsyäni varten. Ja niin lopulta kuljin 
tyhjän ja hiljaisen saapumishallin läpi Israelin aurinkoon.
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Kertoessani tapauksesta myöhemmin Urille, hän oli kiukkuinen siitä, ettei määräyksiä 
oltu vielä kumottu. Sisäasiainministeriö pyysi anteeksi ja vakuutti, että asia hoidettaisiin 
kuntoon välittömästi.

Melko pian tuloni eräänä aamuna pienen huoneeni ovelle koputettiin. Eräs paikallinen 
ystäväni  jätti minulle soittopyynnön. Minun oli soitettava jollekin Ann- nimiselle henki-
lölle. Marssin puhelinautomaatille viereiseen kortteliin ja veivasin numeron.

”Esther”, Ann huudahti. ”Sinä et todennäköisesti muista minua, mutta tapasin sinut 
Worthin kirkossa Englannissa, kun olit puhumassa siellä helmikuussa. Sinun puhuessasi 
Herra sai minut vakuuttuneeksi asiasta. Lähetin kasetin äidilleni Uuteen Seelantiin. Kasetti 
lähti kiertämään ja sai paljon vastakaikua. Eräs aviopari lentää 23 tunnin matkan tuodak-
seen 3.500 dollarin lahjan ja nimikirjoituksia rakkauskirjekääröön.”

Uudesta Seelannista! Oliko mahdollista, että sanoma rakkauskirjekääröstä oli matkus-
tanut ’maan ääriin saakka’?

Israelin kolmekymmenvuotisjuhlan aattona, iltapäivällä, saapui vanha ystäväni, Jean 
Donegan, Connecticutista lentokentälle – ensimmäinen virallinen vieraani Israelissa. Hän 
toi mukanaan Yhdysvalloissa rakkauskirjekääröä varten kerätyt rahat, sekä tuhansia nimi-
kirjoituksia, jotka olivat saapuneet lähtöni jälkeen. Sid ja Betsy olivat ystävällisesti anta-
neet seurakuntansa osoitteen käyttöön. Nimet ja lahjat lähetettiin heille. Hänen tuomansa 
shekki oli 45.000 dollaria. Tuo rahasumma, sekä lahjat Englannista ja Uudesta Seelannista, 
tekivät yhteensä enemmän kuin 50.000 dollaria! Olin jälleen aliarvioinut Herran mahdol-
lisuuksia.

Tapasin Jeanin lentokentällä. Matkustimme yhdessä Tel Aviviin, israelilaisen Ha’arez-
lehden toimittajan kotiin. Hän oli ollut kiinnostunut elämästäni, ja oli liikuttunut nähdes-
sään tuhannet allekirjoitukset ja rahalahjat Israelin juhlapäivänä. Hän teki tarkkoja muis-
tiinpanoja ja lupasi julkaista artikkelin.

Matkustimme Jeanin kanssa sherut-taksilla Jerusalemiin. Kuljettajan pysähtyessä ja 
päästäessä meidät ulos autosta, en ollut tuntea King Georgen katua omakseni. Koko katu 
oli suljettu liikenteeltä, ja tuhannet Israelin kolmattakymmenettä itsenäisyyspäivää viet-
tävät ihmiset täyttivät kadun. Israel oli täynnä iloa, huolimatta kaikista vastoinkäymisistä 
ja vaikeuksista. Juhlapäivä täällä on varsinainen tapaus, eikä tämäkään ilta ollut poikkeus. 
Hämmästyksen vallassa kävelimme pienelle asunnolleni. Kaikki lauloivat, tanssivat ja löi-
vät toisiaan päähän muovivasaroilla. (Mekin ostimme välittömästi kaksi sellaista. Näimme 
sotilaiden heittävän aseensa suuriin pinoihin ja tanssivan niiden ympärillä hooraa. Yhteen-
kuuluvuus ja rakkaus oli käsin kosketeltavaa ja tyypillistä Israelille. Tällaisina aikoina Israel 
on todellakin perhe, ja sydämemme pulppusi rakkautta ja kiitollisuutta näitä ihmisiä ja 
Jumalaa kohtaan, että Hän oli tehnyt tähän juhlaan osallistumisemme mahdolliseksi.

Jätimme Jeanin matkalaukun huoneeseeni ja menimme takaisin juhlaväen joukkoon 

(vasaroinemme). Lopulta, puoli kolmen aikaan yöllä, kaaduimme uupuneina vuoteeseen. 
Hauskanpitäjien äänet kuuluivat edelleen kadulla.

Seuraavana aamuna aioimme mennä israelilaisten ystävien kanssa eväsretkelle Jerusale-
mia ympäröiville kukkuloille. Kaikki oli niin kaunista, että jälleen kerran ajattelin, kuinka 
siunattu olin saadessani asua näin erityisessä paikassa. Israelilainen ystävämme kertoi meil-
le kävellessämme, mitä hankaluuksia hänellä oli ollut kasvuvuosinaan Israelissa. Hän oli 
samanikäinen kuin minä, mutta hän oli nähnyt ja kokenut enemmän, kuin mitä saatoin 
kuvitella. Hän kertoi niistä vaikeuksista, joita he olivat kestäneet Jerusalemin piirityksessä ja 
kolmen pääsodan aikana. Israelin jälleenrakentamisen kausi oli ollut vaikeaa aikaa.

Löysimme syrjäisen lounaspaikan, josta oli mahtava näkymä Juudean kukkuloille. Le-
päsimme muutaman tunnin ja kävelimme takaisin Jerusalemiin. Olimme huomaamattam-
me kulkeneet kaksitoista kilometriä. Israelilaiset ystävät eivät pitäneet sitä minään, sillä he 
olivat tottuneet kävelemään, kuten useimmat jerusalemilaiset.

Illalla osallistuimme konserttiin. Se järjestettiin Vanhan Kaupungin muurien ulkopuo-
lella, lähellä kuningas Daavidin linnaketta. Koolla oli kymmenentuhatta ihmistä. Israelin 
filharmonikkojen alkaessa soittaa ei yhtäkään ylimääräistä ääntä kuulunut. Israelin kansal-
lishymniä, Hatikvaa, soitettaessa, nousivat kaikki liikuttuneina seisomaan. Leontyne Pricen 
päättäessä illan lauluun: ”Koko maailma on Hänen kädessään”, oli Herran läsnäolo tunnet-
tavissa kaikkialla.

Illalla, juuri ennen nukahtamistani, osuivat silmäni erääseen raamatunlauseeseen: ”Siir-
rän sinut suurempaan paikkaan...” Herra oli jo pitemmän aikaa puhunut minulle tarpees-
tani muuttaa, mutta olin vastustanut sitä jyrkästi, koska pienestä huoneestani oli tullut 
minulle todellinen turvapaikka. En halunnut jättää sitä. Seuraavana aamuna, jo ennen kuin 
annoin päiväni Hänen käteensä, Jeesus kehotti minua menemään kiinteistönvälitystoimis-
toon, joka sijaitsi oman asuinrakennukseni ylimmässä kerroksessa, tiedustelemaan asuntoa. 
Herran viimeiset sanat olivat: ”Ennen aamiaista!” Kerroin Jeanille saamastani ohjeesta. Pu-
keuduimme kiireesti ja päädyimme yläkertaan. Tämä oli vähän epäkohtelias tapa kohdella 
vierasta, mutta Herran kehotus oli ehdoton. Jean ei ollut täällä vieraana, vaan jakamassa 
elämääni kaikessa mitä se sisälsi seuraavan kahden viikon ajan.

”Onko teillä huoneistoa vuokrattavana, kalustettuna, mikäli mahdollista?” kysyin kiin-
teistönvälittäjältä. Pidin vielä kiinni tyhmästä toiveestani, että ainoastaan Herran läsnäolo 
tekee kodista kodikkaan. Hän ei voi siunata sitä, mikä ei ole Hänestä. Jos olisin tottelemat-
tomana jäänyt pieneen huoneeseeni, olisi siitä varmasti pian tullut tyhjä ja epäviihtyisä. 

Kiinteistönvälittäjä näytti yllättyneeltä. ”Meillä on todellakin asunto vuokrattavana. 
Kuulin siitä kymmenen minuuttia sitten!” Katsoimme Jeanin kanssa toisiamme. ”Eräs mies 
oli varannut miellyttävän huoneiston Ramot Eshkolista. Hän soitti kymmenen minuut-
tia sitten pyytäen vielä yhtä päivää harkinta-aikaa. Sanoin hänelle, että asunto saatettaisiin 
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vuokrata tänään, mutta hän vakuutti olevansa valmis ottamaan sen riskin.” Välittäjä kertoi, 
että huone on kalustettu, ja että voisin muuttaa sinne parin päivän kuluttua. Hän veisi 
meidät katsomaan sitä, jos olimme kiinnostuneita.

En taaskaan ollut valmistautunut Herran huolenpitoon. Hän tiesi kuinka olin oppinut 
rakastamaan pientä lepopaikkaani King Georgen kadulla, ja nyt Hän oli löytänyt minulle 
uuden kodin, johon liittyisi myös jotakin erityistä. Saavuttuamme perille ymmärsin, että 
asunto oli kuulunut eräille ystävilleni. Olin viettänyt siellä paljon aikaa, ja pidin siitä jo 
valmiiksi. Asuntoon kuului olohuone, makuuhuone sekä pieni keittiö, kylmä ja kuuma 
vesi sekä puhelin. Sidin ja Betsyn pienen seurakunnan lahjan ansiosta minulla oli valmiina 
ensimmäisen kuukauden vuokra.

Palasimme keskikaupungille, ja vuokrasopimus allekirjoitettiin. Samana iltana poikkesi 
eräs nuori uskovainen tapaamaan meitä. Hän kysyi huolissaan jo heti ovella, olisiko tiedos-
samme vapaata, vuokrattavaa huonetta. ”Olen epätoivoinen. Olen etsinyt kaikkialta, mutta 
yhtäkään huoneistoa ei ole saatavilla. En tiedä, mitä tehdä.”

”Minä satun tietämään erään vuokrattavan huoneen”, kerroin hänelle. ”Tämä on va-
paa!”

”Olen aina pitänyt tästä paikasta. Otan sen. Kiitos Herralle.”  Asiat ovat yksinkertaisia, 
kun Isä pitää meistä huolen.

Kun tuli muuton aika, itkin vuolaasti. Tiesin, että se oli typerää, koska todellisuudes-
sa olin muuttamassa pikkuruisesta huoneesta paljon suurempaan, ilmavaan ja valoisaan 
huoneistoon. Mutta Jeesus oli ollut täällä niin lähellä minua, että tunsin nyt jättäväni osan 
sydäntäni taakseni.

Seuraavana päivänä ilmestyi sanomalehdessä seuraavanlainen artikkeli: ”ISRAEL, ME 
RAKASTAMME SINUA.” Artikkeliin oli liitetty kopio shekistä otsakkeella: ”Jeesukseen 
uskovilta.” Iloon oli syytä.

Muuttoni jälkeisenä päivänä Herra kehotti meitä menemään pääministerin toimistoon 
valmistelemaan rakkauskirjekäärön luovutusta. En tiennyt miten kaikki järjestyisi. Shekin 
ja allekirjoitusten kanssa saavuimme hallituksen toimistorakennusten luo. Turvatarkastuk-
sen jälkeen hallissa oleva vartija yhdisti meidät puhelimitse pääministerin sihteerille. Aloin 
selittää, että minulla oli lahja, jonka halusin ojentaa pääministeri Beginille. 

Hän vaikutti kiukustuneelta. ”Pääministerillä on kylliksi kiireitä yrittäessään johtaa tätä 
maata. Ei häntä voida keskeyttää joka viides minuutti. Se on mahdotonta.”

Olen varma, että olisin antanut periksi, ellen olisi ollut vakuuttunut siitä, että Herra 
oli lähettänyt meidät sinne. Sen tähden ovi avautuisi. Lopulta sanoin hänelle: ”Voisinko 
näyttää teille jotakin? Minulla on kirjakäärö, jossa on tuhansia allekirjoituksia. Ne kertovat 
rakkaudesta maatamme kohtaan...”

Israelilaisilla on taipumusta uteliaisuuteen, joten temppuni onnistui. ”Pyytäkää turval-
lisuusmies takaisin puhelimeen, niin annan hänelle ohjeet laskea teidät sisään”, hän sanoi. 

Toisen turvatarkastuksen jälkeen meidät ohjattiin pääministerin toimiston sisempiin osiin. 
Sihteeri tuli hyvin liikuttuneeksi alkaessaan katsella tuhansien sivujen pituisia rakkauden-
osoituksia Israelia kohtaan. Hän kutsui paikalle toisen virkailijan ja erään turvamiehen. 
Meidät ohjattiin tohtori Eliahu Ben-Eliesserin toimistoon. Hän on pääministerin toimiston 
kansliapäällikkö.

Selitin hänelle: ”Olen juutalainen, joka on ottanut Jeesuksen vastaan Messiaanaan.” 
Hän rypisti kulmiaan. ”Uskoni seurauksena minulta otettiin siirtolaisoikeudet vuosi sit-
ten, ja nyt asiaani selvitellään korkeimmassa oikeudessa.” Hänen otsansa juonteet syvenivät. 
”Oikeudenkäynnin seurauksena ovat Jeesukseen uskovat kaikkialla maailmassa kuulleet ti-
lanteesta. Se näytti hyvältä mahdollisuudelta osoittaa rakkautta Israelia kohtaan, näkyvällä 
tavalla, Israelin kolmekymmenvuotisjuhlassa.” Näytin hänelle Englannista, Yhdysvalloista 
ja Uudesta Seelannista tulleet nimikirjoitukset, sekä niiden mukana tulleet shekit. ”Nämä 
ihmiset ovat todellisia Israelin ystäviä”, lisäsin. Hän liikuttui.

Lopulta hän sanoi: ”Pyydän pääministeri Beginin henkilökohtaista avustajaa soittamaan 
niin pian kuin se on mahdollista. Saanko osoitteenne ja puhelinnumeronne?” Kirjoitin sen 
hänelle nopeasti. Ajattelin, että mitähän hän olisi sanonut jos olisi tiennyt, ettei minulla 
kolme päivää sitten ollut puhelinta. Ei siis ihme, että Herra oli pistänyt minut muuttamaan.

 Lähdimme pääministerin toimistosta perin hämmästyneinä. Olimme saapuneet sinne 
täysin tuntemattomina, ja siitä huolimatta oli kestänyt vain muutaman minuutin, kun ovi 
avautui tapaamaan kansliapäällikköä.

”No Esther, tämä oli varsinainen esiinmarssi”, kiusoitteli Jean, ”ensimmäinen, jolla on 
sinun uusi osoitteesi on hallituksen huipulta!”   Jean kysäisi ohimennen kotimatkalla: ”Ih-
mettelen vain, sanoiko Jeesuksen äiti häntä koskaan kakaraksi?”

Se vaikutti uskaliaalta kysymykseltä, mutta sanoin Jeesukselle: ”Sanoikohan äitisi niin?”
Koko päivä kului, enkä saanut vastausta. Lopulta illalla, Jeanin ollessa toisessa huonees-

sa, tunsin Herran läsnäolon ja Hänen pyhyytensä niin, että jälleen kerran kävin maahan. 
Silloin Hän vastasi minulle arvokkaasti: ”Äitini saattoi sanoa minua kakaraksi... mutta Ju-
mala oli Isäni.

”Olen huomannut yhden asian suhteessani Sinuun”, sanoin Hänelle paljon myöhem-
min, kun olin saanut arvokkuuteni takaisin. ”Sinun kanssasi ei ole hauska väitellä, koska 
olet aina ,

Viimeisinä päivinä, ennen Jeanin lähtöä matkustelimme yhdessä ympäri Galileaa. Oli 
ilo näyttää hänelle paikkoja, koska hän oli yhtä innostunut kuin minäkin Israelin maaseu-
dusta. Lopulta, ikävä kyllä, tuli aika sanoa hänelle Ben Gurionin lentokentällä näkemiin. 
Viikko Israelin kolmekymmenvuotisjuhlan jälkeen oli Jerusalemin asukkailla vielä toinen-
kin juhla. Tätä ”Jerusalem-päivää” vietetään sen kunniaksi, että Jerusalem on yhtenäinen 
kaupunki. Tänä vuonna oli Jerusalemin yhtymisen yhdestoista juhlapäivä.
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Kolme päivää aikaisemmin oli pommi räjähtänyt jerusalemilaisessa linja-autossa, ja jäl-
leen oli menetetty viattomia ihmishenkiä. Osallistuin iltapäivällä muistotilaisuuteen, jota 
vietettiin ”Ammunition Hillillä” 181 sotilaan muistoksi. He kuolivat taisteltaessa kaupun-
gista kuuden päivän sodan aikana. Pääministeri Begin viittasi terroristi-iskuihin lyhyessä 
puheessaan ”Ammunition Hillillä”. Hän viittasi siihen, että terroristit toistuvasti hyök-
käsivät mieluummin siviiliväestön kimppuun kuin armeijakohteisiin. Hän sanoi, etteivät 
he onnistuisi heittämään varjoaan Jerusalem-päivän juhlallisuuksien ylle. ”Jerusalem tulee 
olemaan yksi, yhtenäinen ja vapaa ikuisesti!” hän julisti, lainaten muinaisten profeettojen 
sanoja.

Kaksitoistatuhatta ihmistä marssi ”Ammunition Hilliltä”, Getsemanen kautta urheilus-
tadionille, jossa varsinainen juhlatilaisuus pidettiin.

Myöhemmin iltapäivällä tapasin ystäviäni, ja osallistuimme juhlallisuuksiin Ben Yehu-
da kadulla keskikaupungilla. Seuraavan päivän Jerusalem Post lehdessä oli seuraava kirjoitus 
otsikolla: ”ILOINEN TAPAHTUMA BEN YEHUDALLA”.

”Jerusalemin Ben Yehuda kadusta tuli tilapäisesti kävelykatu, kymmenien tuhan-
sien kokoontuessa sinne osallistumaan Bezalel akatemian järjestämään tapahtu-
maan. Iloinen tapahtuma oli ensimmäinen latuaan kaupungissa. Ihmiset katseli-
vat katutaiteilijoiden ohjelmaa ja ulkoilmaelokuvia. He istuivat katukahviloissa. 
Kovat turvatarkastukset eivät haitanneet tunnelmaa, mutta lasten oli hankala 
nähdä tapahtumia suuressa väentungoksessa.”

Myöhemmin iltapäivällä pidettiin kiitosjuhla Itkumuurilla. Tuhannet ihmiset kokoontuivat 
kiittämään Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaa siitä, että Hän oli, kuten muinaisina 
päivinä, antanut kaupungin heille. Sillä hetkellä tapahtui kaksi ihmettä.

Ensimmäinen ihme oli se, että yhtäkkiä alkoi sataa. Useimmissa maissa kesäkuinen 
sade ei ole mikään ihme, mutta Jerusalemissa sade tuohon aikaa on ennennäkemätöntä. 
Sade lakkasi, ja valtava sateenkaari näkyi itäisellä taivaalla. Se oli jättiläismäinen kaksoissa-
teenkaari, joka ylettyi Itkumuurin päästä päähän. Se näkyi kaikkialla kaupungissa, ja viipyi 
taivaalla lähes kolme tuntia. Se oli todellakin lahja Jumalalta, ja merkki Hänen liitostaan 
kansansa kanssa tänä kolmekymmenvuotisjuhlana. Se muistutti minua siitä ilosta, jota ker-
ran tullaan tuntemaan tuossa kaupungissa, kun erottava väliseinä puretaan juutalaisten ja 
heidän Messiaansa väliltä ikuisesti. Herra, jouduta tuota päivää!

Muutaman päivän kuluttua herra Yachiel Kadashai soitti minulle. Hän esitteli itsensä 
pääministerin henkilökohtaiseksi avustajaksi. Hän pyysi minua tulemaan seuraavana päi-
vänä kello yksi Knessetin kahvilaan. Hän vakuutti myös antavansa minun nimeni turva-
miehille Knessetin ulkopuolella. Seuraavana iltapäivänä istuin siis odottamassa kahvilassa ja 

ihmettelin millainen haastattelusta tulisi. Hetken kuluttua hän saapui, kävellen reippaasti 
pöytäni ääreen. ”No niin”, hän aloitti. Hänellä oli ystävällinen käytös ja rentouduin heti. 
Aloin kertoa rakkauskirjekääröstä ja kurottauduin ottamaan sen esille.

”Olen kuullut kaiken teistä”, hän keskeytti. ”Olette paljon nuorempi ja kauniimpi kuin 
mitä oletin.” Hän oli ystävällinen.

”Tulkaa kanssani, ” hän sanoi, kun olin lopettanut kertomukseni. Kuljimme kiireisillä 
Knessetin käytävillä, kunnes saavuimme pääministeri Beginin toimistoon. Hän otti puheli-
mitse yhteyttä herra Harry Hurwiziin. ”Shalom Harry”, hän sanoi puhelimeen. ”Tule heti 
Knessetiin, jos voit. Täällä on nainen, joka sinun on tavattava. Muuten, sinun kannattaisi 
viettää täällä enemmänkin aikaa”, hän kiusoitteli.

”Tule perässäni”, hän ilmoitti jälleen. Juoksin, pysyäkseni hänen perässään. Hän vei 
minut Knessetin ravintolaan, joka oli varattu Israelin parlamentin jäsenille Istuuduimme 
terveysministerin seuraan ja tilasimme teetä. Herra Kadashai kiusoitteli sitten terveysmi-
nisteriä, joka söi kakkua. ”Mikäs esimerkki se on olevinaan, että terveysministeri ahtaa 
itseensä kakkua?” Hän totesi terveysministerin kuitenkin pelastaneen maineensa tilaamalla 
luumumehua kahvin sijasta. Olin pelännyt tätä haastattelua etukäteen, mutta minulla oli 
niin hauskaa, että aivan unohdin itseni. 

Herra Kadashai kertoi terveysministerille vitsin hepreaksi, ja he molemmat ulvoivat 
naurusta. ”Ymmärsitkö sinä?”, hän kysyi minulta.

Selitin, että en ollut ymmärtänyt. ”No, kerron tämän maan varhaisista vaiheista, jolloin 
Jerusalemissa ei ollut järjestelmällistä jätehuoltoa. Jokaisella oli kompostikasansa kerrosta-
lon takapihalla.” Hän jatkoi kertomustaan:

 ”Eräänä päivänä kun Abie kulki ohi, hän näki Isakin kaivavan kompostikasaansa.
 ’Isak, mitä ihmeessä olet tekemässä?’ Abie kysyi. 
 ’Minun puvuntakkini putosi siihen’, Isak vastasi.
 ’Mutta Isak, et kai aio käyttää sitä? ’ Abie tokaisi.
 ’En missään tapauksessa, mutta jätin voileipäni takin taskuun.”

Se oli leikkiä, mutta samalla surullisen totta. Se kertoi Jerusalemin koettelemusten 
ajoista, jolloin olosuhteet olivat alkeelliset, ja oli huutava pula ruuasta. Juutalaisilla on kyky 
tuoda huumoria mitä vaikeimpiin olosuhteisiin, ja siitä on varmasti ollut paljon apua. 
Muutaman minuutin kuluttua herra Hurwiz kysyi: ”Mistä on kyse? Mitä haluatte kertoa 
minulle?”

”Ota vähän kakkua niin kerron sinulle”, sanoi herra Kadashai .
Herra Hurwizin tilattua kakkua ja teetä, kysyi hän jälleen, mistä on kyse.
”Syö ensin kakkusi”, vastasi herra Kadshai hänelle. Huolimatta siitä, kuinka monta ker-
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taa herra Hurwiz kysyi, kieltäytyi herra Kadshai kertomasta, kunnes lähdimme kahvilasta 
ja saavuimme jälleen pääministeri Beginin toimistoon. Siellä hän kehotti minua kertomaan 
tarinani uudelleen. Herra Hurwiz hämmästyi nähdessään näin näkyvän rakkaudenosoituk-
sen Israelia kohtaan. Hän oli ensimmäistä viikkoa uudessa virassaan Israelissa, ja hän oli 
innostunut nähdessään todisteen näin suuresta tuesta Israelille.

”Eileenin pitäisi olla Israelin valtion palveluksessa, vai mitä”, kiusoitteli herra 
Kadashai. ”Mutta miltä näyttäisi lähetyssaarnaajan lähettäminen Israelista käsin?”

Selitin heille, etten ollut mikään lähetystyöntekijä sanan varsinaisessa merkityksessä. 
(Israelissa termillä ’lähetyssaarnaaja’ on kielteinen sivumerkitys. Juutalaiset pelkäävät kaik-
kea, mikä saisi heidät kadottamaan identiteettinsä juutalaisina. Perinteiset lähetyssaarnaajat 
käännyttävät ihmisiä tiettyyn kristilliseen kirkkokuntaan. Useimmat ihmiset niin juuta-
laiset kuin ei – juutalaisetkaan – eivät ymmärrä, että kristinusko on juutalaisuutta. Joka 
tulee tuntemaan Jeesuksen rakkauden, ei ’käänny’ toiseen uskontoon, vaan hänestä tulee 
juutalainen sanan varsinaisessa merkityksessä.)

Kerrottuani heille rakkaudesta, joka todellisilla uskovilla on Israelia kohtaan, mainitsi 
herra Hurwiz kokemuksestaan, jonka hän oli saanut, tultuaan hiljattain siirtolaisena Etelä-
Afrikasta.

”Eräänä päivänä tuli kristittyjen ryhmä toimistooni. He pyysivät saada rukoilla puoles-
tani. He kertoivat rakastavansa juutalaisia Jeesuksen tähden. He todella rakastavat meitä,” 
hän lisäsi, ihmetyksen kuultaessa hänen äänessään. ”Vuoden kuluttua samat ihmiset palasi-
vat. He ojensivat minulle palasen Matzaa, jonka he olivat tuoneet minulle ’veljiltä rautaesi-
ripun takaa’. He olivat todella käyneet juutalaisten luona Venäjällä ja tuoneet heiltä muka-
naan rakkauden lahjan.” Rakkaus puhuu selvemmin kuin mitkään sanat.  

Olin ollut Knessetissä jo pari tuntia ja tiesin, että oli aika lähteä. Molemmat miehet lu-
pasivat järjestää rakkauskirjekäärön luovutuspäivän niin pian kuin mahdollista. Kiitin heitä 
avusta ja jätin Knessetin, syvästi kiitollisena Herralle siellä viettämästämme ajasta.

Muutaman päivän kuluttua tuli Katolisen Uudistusliikkeen parista uskovien ryhmä 
minua tapaamaan. He olivat kotoisin Yhdysvalloista ja Australiasta, ja he olivat kuulleet 
minusta Fr. Francisilta. Termiä ’Katolinen Karismaattinen Uudistusliike’ käytetään niistä 
ihmisistä katolisen kirkon sisällä, jotka ovat avanneet sydämensä ja elämänsä suoralle yh-
teydelle Jeesukseen. He ovat saaneet ottaa vastaan Pyhän Hengen lahjoja. He ovat myös 
oppineet erottamaan, mitkä asiat katolisessa kirkossa ovat vain ihmisten perinteitä, eivätkä 
Hänen sanansa innoittamia. Ja he ovat tulleet tuntemaan Herran rakkauden kaikkia hänen 
perheenjäseniään kohtaan - huolimatta siitä, mihin tunnustuskuntaan he katsovat kuu-
luvansa. He rukoilevat myös suoraan Jeesusta, eivätkä enää ripittäydy papeille. He eivät 
yleensä jatka katolista perinnettä rukoilla kuolleita ja kuolleitten puolesta. Sillehän ei löydy 
minkäänlaista raamatullista perustetta.

Illalla koimme syvää yhteyttä keskenämme. Juuri ennen heidän lähtöään halusi eräs 
heistä, Herran rakas palvelija nimeltään sisar Briege McKenna, rukoilla puolestani. Hän 
lopetti sen profetiaan:   

”Älä pelkää tyttäreni, sillä vaikka kaikki pettävät sinut, en kuitenkaan minä petä 
sinua. Lähetän sinut ruhtinasten ja hallitusmiesten tykö. 
 Odottaminen on kaikkein vaikeinta, mutta tulet tietämään päivän...”

En osannut unissanikaan aavistaa niitä tapoja, joilla Herra eräänä päivänä täyttäisi sanansa.
Hieman tämän jälkeen sanoi eräs ystävä minulle: ”Esther, onko Herra puhunut sinulle 

Irlannista?”
”Mistä sinä oikein puhut?” kysyin hämmästyneenä.
”En oikein tiedä tarkalleen, mutta minulla on voimakas, Herralta saatu tunne, että 

sinun olisi määrä mennä Irlantiin!”
Uskontiellä on loppumattomiin ’mahdollisuuksia’. Tiedän, ettei meidän ole syytä toi-

mia jonkun toisen sanojen pohjalta, ennen kuin Herra on vahvistanut sen suoraan meille. 
En siis saattanut tehdä muuta kuin odottaa, että kaikki kirkastuisi ajallaan, jos Herra oli 
tämän takana.

Kului muutama viikko, ja sitten tämä mysteeri ratkesi. Kesäkuussa piti Fr. Francisin 
lähteä Jerusalemista kotiinsa Kanadaan, jonne Herra avasi hänelle oven. Viimeisenä aamuna 
tapasin hänet kello kahdeksan, voidaksemme puhella ennen hänen lähtöään. Meillä oli hyvä 
keskustelu. Tiesin kaipaavani häntä, ja hänen Jumalantuntemustaan. Kello yhdentoista ai-
kaan kokoontui monia ystäviä saattamaan häntä. Juuri ennen kuin hän astui odottavaan 
autoon, he alkoivat puhua Dublinista. Tietämättä mistä edes oli kyse, minulle tuli voimakas 
tunne, että minunkin oli tarkoitus mennä sinne.

1

”Francis, Herra kehottaa minuakin menemään Dubliniin!”
Francis vastasi levolliseen tapaansa: ”Hienoa! Yritä tulla muutamaa päivää ennen yleistä 

konferenssia. Tee tarpeelliset valmistelut sisar Celinen kanssa, ja tapaamme sitten siellä. 
Tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, mitkä ovet Herra avaa.” Hän vilkutti ja hyppäsi 
autoon.

Siinä olin tekemässä matkasuunnitelmaa Irlantiin – enkä edes tiennyt minne olin mat-
kalla. Niin erilaista on uskonvaellus, kuin maailman tiet. Ilman Herraa ei kukaan tekisi 
matkavalmisteluja toiseen maahan, ellei tietäisi miksi sinne menee. Herra oli ilmaissut tah-
tonsa, ja se riitti vakuudeksi.
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Sain pian tietää osallistuvani ’Katolisen kirkon karismaattisen uudistusliikkeen’ konfe-
renssiin. Suunnittelin matkaa sisar Celinen kanssa, ja hän vakuutti, että joku tulisi minua 
vastaan Dublinin lentokentälle, ja että minulle varattaisiin huone läheltä konferenssikes-
kusta. Viikon kuluttua sain tarvittavat rahat ihmeellisesti ja sitten ’löysin itseni’ ihailemasta 
Irlannin smaragdinvihreyttä, koneeni lähestyessä Dublinin lentokenttää.

Minut vietiin välittömästi tapaamaan Fr. Martinia saavuttuani konferenssikeskukseen. 
Oli hienoa tavata hänet jälleen.

”Kuule”, hän sanoi, ”asiat ovat edenneet melko nopeasti. Huomenna on viimeinen 
’Johtajien konferenssi’. Olen järjestänyt niin, että sinä puhut konferenssille huomisaamun 
kokouksessa ennen messua. Se vaatii vielä konferenssin johtajien vahvistuksen, joten tapaat 
heidät tunnin kuluttua. On avautunut ihmeellinen ovi – joten, lapsukaiseni, meidän täytyy 
iloita Isän rakkaudesta.”

Silloin en ymmärtänyt puhuvani kaikkialta maailmasta tulleille Katolisen Uudistusliik-
keen johtajille. Oletin sen sijaan, että konferenssi oli järjestetty niille, jotka olivat opiskele-
massa johtamista. Seuraavana päivänä todistin epäröimättä sinne kokoontuneelle ryhmälle. 
Kerroin, kuinka keskeinen asema Israelilla on Jumalan suunnitelmissa. Annoin heille myös 
mahdollisuuden allekirjoittaa rakkauskirjekäärön. Herra siunasi yhteisen aikamme läsnä-
olollaan ja rakkaudellaan. Kokouksen jälkeen ’Johtajien konferenssin’ jäsenet allekirjoittivat 
rakkauskirjekäärön, ja lisäsivät siihen kaksikymmentä uutta maata.

Vasta kokouksen jälkeen ymmärsin, että miehet, joille olin puhunut, eivät olleet opis-
kelemassa johtajiksi Katolisessa Uudistusliikkeessä, vaan he olivat jo Katolisen Uudistusliik-
keen johtajia. (Herra tuntee minut hyvin ja tiesi, että jos olisin tiennyt tämän etukäteen, 
minulla ei olisi ollut rohkeutta avata suutani lainkaan.)

Seuraavina päivinä saimme yhdessä kokea siunausta. Tiesin tämän olevan merkkinä 
suuresta muutoksesta katolisessa kirkossa. Olihan ennen kuulumatonta, että juutalainen 
nainen toivotettiin tervetulleeksi puhumaan johtavassa asemassa oleville miehille. Niissä ka-
tolisen kirkon piireissä, joita uudistus ei ollut koskettanut, se olisi ollut täysin mahdotonta.

’Johtajien konferenssin’ jälkeen pidettiin konferenssi viidelletuhannelle papille, nunnal-
le ja lähetystyöntekijälle. Heidän yhteisen messunsa aamuna pyydettiin minut johtamaan 
kulkuetta ja kantamaan ehtoollisleipää kokouksen eteen. Fr. Francis sattui johtamaan mes-
sua sinä päivänä. Hän teki myöhemmin kiusaa kauhistuneesta ja hämmentyneestä ilmeestä-
ni, kävellessäni hitaasti käytävällä kantaen ’hostiaa’ (ehtoollisleipää). Juutalaiselle henkilölle 
tämä katolinen tapa oli aikamoinen elämys.

Tätä konferenssia seurasi tavallinen konferenssi, joka pidettiin Dublinin kuninkaalli-
sessa seurassa. Siihen osallistui 20.000 ihmistä 80:stä eri maasta. Konferenssi oli minulle 
hätkähdyttävä kokemus. Tunsin välittömästi konferenssia leimaavan yhteyden ja syvän an-
tautumisen. Kiitin Herraa monta kertaa, että sain olla läsnä.

Konferenssi kesti kolme päivää, ja päätteeksi kokoontuivat kaikki raviradalle (katso-
moon mahtui 20.000 osallistujaa) viimeiseen ehtoollispalvelukseen, joka päätti kokouksen. 
Messun lopuksi luettiin seuraava sähke, joka välitti paavin siunauksen konferenssille:

”Pyhä Isä lähettää ilon ja rauhan terveiset niille, jotka ottavat osaa vuoden 1978 
kansainväliseen Katolisen Uudistusliikkeen konferenssiin.
Hän kiittää Jumalaa toimivasta armosta niin monen katolisen kirkon pojan ja 
tyttären elämässä.
Hänen Pyhyytensä rukoilee, että yhä useammat Pyhän Hengen hedelmät saisivat 
varustaa konferenssin osanottajat pyhään, kristilliseen vaellukseen, ja johtaa hei-
dät lisääntyvään herkkyyteen kaikkien kristittyjen veljien tarpeita kohtaa, ja va-
kuuttaa heille ehtoollisyhteyden tarpeellisuudesta koko maailmanlaajuisen kirkon 
kanssa.  
Hän rukoilee myös, että Pyhän Hengen vuodattamisen kautta jokaisen osanot-
tajan todistus tulisi aina vain täydellisemmäksi, ja että he voisivat aina julistaa 
tehokkaasti omalla – aidolla, päivittäisellä kristityn vaelluksellaan, että Jeesus 
Kristus on Herra.
 Näillä lauseilla Pyhä Isä lähettää suosiollisesti apostolisen siunauksensa...” 

Tiesin, että Katoliselle Uudistusliikkeelle oli tärkeä merkki, että paavi tunnusti konferens-
sin, lähettämällä siunauksensa sen ylle. Kaikki iloitsivat kun sanoma oli luettu. Silloin Herra 
laski kummallisen asian sydämelleni: ”Eräänä päivänä lähetän sinut Roomaan tapaamaan 
paavia.” Se vaikutti niin oudolta, että vaikka mainitsin siitä myöhemmin Marcialle, unoh-
din sen saman tien kokonaan.

Koska ’Johtajien konferenssin’ jäsenet olivat olleet lämpimiä ja vastaanottavaisia sano-
malleni, yritti Fr. Francis järjestää minulle mahdollisuuden puhua koko konferenssille rak-
kauskirjekääröstä. Silloin törmäsimme perinteisiin, katolilaisiin asenteisiin Israelia, ja kato-
lilaiseen kirkkoon kuulumattomia kohtaan. Tämän vuoksi olin joutunut kokemaan eräitä 
vaikeita hetkiä joidenkin konferenssin suunnittelijoidenkin taholta. Jotkut olivat olleet niin 
epämiellyttäviä, että istuin loppumessussa itsesäälin vallassa. Kassi, jonka sisällä rakkauskir-
jekäärö oli, nojasi viereiseen tuoliin, ja sanoin Herralle: ”Minä lopetan! Kuka käski tehdä 
tämän typerän työn? Olen kyllästynyt rakkauskirjekääröön, enkä enää halua puhua Israelin 
puolesta. Anna minulle lapseni ja kotini takaisin ja jätä minut rauhaan.”

Eräs henkilö oli tainnut tuijotella synkkää ilmettäni ja tokaisi: ”Anteeksi mutta luulen, 
että joku juoksi karkuun teidän salkkunne kanssa!” Se oli totta. Katsoin juuri ajoissa ylös, 
nähdäkseni jonkun juoksevan rakkauskirjekäärön kanssa.

Seuraavista tapahtumista olisi saanut hyvän näytöksen komediaan. Salkkuni oli nojan-
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nut pyörätuoliin. Joku oli lähtenyt työntämään tuolia, ja vieressä istunut henkilö oli luullut, 
että salkku kuului pyörätuolissa istuneelle henkilölle. Niinpä hän tarttui salkkuun ja lähti 
juoksemaan pyörätuolin perään. Ja nyt oli siis vuorostaan minun hypättävä pystyyn ja läh-
dettävä juoksemaan salkkua kantavan miehen perään -- ja tämä kaikki tapahtui 20.000 ih-
misen edessä. Tiesin näytöksen olevan Herran huumoria, mutta olin niin kiukkuinen, että 
kieltäydyin nauramasta ennen seuraavaa päivää. Oli koomista, että juuri samalla hetkellä 
kertoessani Hänelle miten kyllästynyt olin rakkauskirjekääröön ja sen tuomiin huoliin, Hän 
järjesti jonkun avuliaasti viemään sen välittömästi pois.

Konferenssin päätöspuheenvuoron piti piispa Dermot O’Mahony, Dublinin apulais-
piispa, ja se oli muistiin painamisen arvoinen:
 

”Pidän kovasti tästä evankeliumin kertomuksesta. Ylösnoussut Herra oli sanonut 
niille yhdelletoista tapaavansa heidät Galileassa. Heidän saapuessaan Hän oli – 
kuten tavallista – odottamassa heitä. Sitten Hän antoi heille heidän viimeisen 
tehtävänsä:

’Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja teh-
kää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän, Pojan ja Pyhän 
Hengen nimeen, ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt 
teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun 
asti…’ (Mark. 16:14; Matt. 28:18 - 20)

Tässä olemme. Meitä on 20.000, ja olemme kirjaimellisesti saapuneet maan 
ääristä asti. Lähes 2000 vuoden kuluttua kokoonnumme yhteen, koska sama ylös-
noussut Herra lupasi kohdata meitä täällä erityisellä tavalla. Herramme varmasti 
nyt hymyilee ja on innoissaan. Olemme täällä antamassa parhaan mahdollisen 
vastauksen niille tuomiopäivän profeetoille, joita ilmestyy joka vuosisadalla. 
Tämä on erityisen totta meidän ajassamme, jolloin ennustetaan kristinuskon uh-
kaavaa kuolemaa ja jopa Jumalan kuolemaa. Kuinka he voivat olla vakavissaan? 
’Ja tietäkää, että olen kanssanne aina, maailman loppuun asti...’

Jos tämä näyttämö toistaa itseään, niin myös kehotus mennä kaikkeen maail-
maan julistamaan hyviä uutisia... Meidän tulee olla aitoja. Tämän päivän ihmiset 
kavahtavat kaikkea keinotekoista ja väärää. Eilisen suurilla esikuvilla on tänään 
todistettu olleen savijalat. Ihmiset haluavat aitoutta ja totuutta. Meidän tulee olla 
uskottavasti ylösnousseen Herramme todistajia, niin, että maailma uskoisi Hänen 
lähettäneen meidät. Mutta miten?

Kuunnelkaamme Herramme puhetta meille jälleen tänä iltapäivänä. Tässä 
muutamia Hänen avainsanojaan evankeliumista: ’Että he kaikki yhtä olisivat, 
niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat...’ (Joh. 

17:21) Aidon todistajan peruskoe on ’ Siitä teidät tunnetaan minun opetuslapsik-
seni, että teillä on keskinäinen rakkaus’.

Monet meistä ovat saaneet kokea ylösnousseen Herramme läheisyyttä tässä 
konferenssissa. Tällainen kokemus ei toimi taianomaisesti, ei tuota halpaa armoa, 
eikä ole oikotie taivaaseen. Voimme unohtaa kaiken heti, ellemme ota vastaan 
vaikeaa ja kivuliasta tehtävää; todistaa päivittäin Jeesuksen rakkaudesta. Teh-
käämme omaksemme Ristin Johanneksen sananparsi: ’Mistä et löydä rakkautta, 
niin tuo sinne rakkaus ja löydät rakkauden.’ 

Jossakin on joku kaipaamassa. Se voi olla aviomiehesi, vaimosi, työnantajasi, 
naapurisi, tai vaikka piispasi. Ja paikka voi olla kotisi, toimistosi, seurakuntasi, teh-
taasi tai kaupunginvaltuusto. Mistä et löydä rakkautta, tuo sinne rakkautesi. Ei ole 
parempaa tapaa todistaa, että uudistusliikkeessä on enemmän – ja siinä on – kuin 
halaus, tai kädet kohotettuna korkeuteen, tai hengellinen liikehdintä, niin taivaal-
linen, ettei siitä ole mitään maallista hyötyä. Meidän tulee tietysti ylistää Herraa. 
Meidän tulee ilmaista tunteemme Jumalaa kohtaan, ilomme siitä, että Hän on 
olemassa, ilomme, että Hän rakastaa meitä. On niin tarpeellista toisinaan ylistää 
Häntä. Ei sen tähden, mitä hän meille antaa, vaan Hänen itsensä tähden, Hänen 
kunniansa tähden. Mutta ’ ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse 
taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon...’ (Matt. 
7:21).

Jumalan tahto meihin nähden on, että rakastamme niin kuin Jeesuskin. Tämä 
rakkaus muuttaa maailman, se uudistaa maailman kasvot; koska rakkaus, ja yksin 
rakkaus, on Pyhän Hengen korkein lahja, ja ainoa varma merkki Hänen läsnä-
olostaan elämässämme. Pyhä Henki ohjaa meitä rakastamaan ja vakuuttaa, että 
jokaisella sanalla ja jokaisella toiminnalla, jokaisella kädenliikkeellä - voimme 
aidosti todistaa, että ylösnoussut Herra on keskuudessamme. Menkäämme siis 
iloiten ja toivossa eläen kaikkeen maailmaan julistamaan Hyviä Uutisia kaikille 
luoduille…”

Tunsin, että katolisissa, karismaattisissa uskovissa oli jotakin erityisen arvokasta, jotakin, 
jota usein puuttuu protestanttisesta uudistusliikkeestä. Heillä on todellinen käsitys Herran 
pyhyydestä, ja he todella kunnioittavat Häntä, ja tämä syventää heidän suhdettaan Her-
raan. Katolisella kirkolla on ollut myös aina käsitys siitä, mitä on täydellinen antautumi-
nen Herralle. Kun Pyhä Henki saa koskettaa jotakuta, niin lopputulos on todella kaunis. 
Protestanttisessa uudistuksessa painotetaan usein liiaksi Jumalan rakkauden kokemista, eikä 
puhuta riittävästi opetuslapseuden hinnasta.

Messun lopuksi sadat papit lähtivät korokkeelta tanssien, kädet kohotettuina ja ylistäen 
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Jumalaa. Konferenssi jäi kaiken kaikkiaan arvokkaaksi muistokseni.
Eräänä iltapäivänä seisoin jonottamassa kahvilaan, johon pyrki valtava ihmismäärä. 

Aloin keskustella erään papin kanssa. Hän seisoi takanani jonossa. Esitellessämme itseäm-
me, sanoi papin takana seisova nainen hämmästyneenä: ”Sanoitteko Esther Dorflinger?”

”Kyllä”, vastasin.
”Ihmeellistä! Luin teistä ja oikeusjutustanne hollantilaisesta sanomalehdestä tammi-

kuussa. Leikkasin artikkelin irti ja laitoin sen Raamattuni väliin muistuttamaan, että rukoi-
lisin puolestanne joka päivä.”

Siitä lähtien hän on ollut erityinen rohkaisija minulle ja uskollinen rukoustaistelija. 
Suurin ilo oli, että hän tunsi Herran suuren rakkauden häntä itseään kohtaan aivan erityi-
sellä tavalla, ja Herra palkitsi hänen uskollisuutensa rukouksessa, saattamalla meidät yhteen 
Dublinissa 20.000 ihmisen joukossa.

Kun konferenssi oli päättynyt, valmistauduin palaamaan Jerusalemiin. Oli syntynyt 
syviä ystävyyssuhteita, ja pian viestini alkoi levitä. Jonkun ajan kuluttua sain postikortin 
pakistanilaiselta papilta, joka oli lomalla Roomassa. Hän kirjoitti:

”Muistan teidän elämäntarinanne, jonka kuulin Dublinissa, erityisesti päätök-
senne kahden lapsenne suhteen. Siunatkoon Herra niitä, jotka seuraavat Häntä 
Getsemanessa, ja antakoon heille yli ymmärryksen käyvän ILON. Tänä aamuna 
puhuin ranskankielisessä saarnassani, joka käännettiin myös italiaksi, teidän tari-
nastanne fransiskaanisisarille...”

Tämä aika oli ollut ikimuistoinen.

Palattuani Israeliin, Herra neuvoi minua, että kädensijat rakkauskirjekäärössä piti olla olii-
vipuiset ja käsintehdyt. Eräänä heinäkuun päivänä hän lähetti minut Beetlehemiin etsimään 
puuseppää. Saavuttuani Beetlehemin keskustaan ei minulla ollut harmainta aavistustakaan 
minne mennä ja mitä tehdä. Silloin Herra alkoi ohjata minua tarkasti. Hän kehotti minua 
kävelemään erästä katua alas, Manger Squaren vasemmalla puolella. Käveltyäni kappaleen 
matkaa Hän kehotti minua kääntymään vasemmalle. Tulin kapealle kujalle. Sen päästä, 
kadun viimeisimmästä kulmasta, löytyi pienin koskaan näkemäni puusepänverstas. Tiesin 
Herran haluavan, että rakkauskirjekäärö tehtaisiin siellä.

Tony- niminen puuseppä puhui onneksi englantia, ja tunsin hänestä huokuvan ystäväl-
lisyyden ja lämmön. Kerroin mitä toivoin hänen tekevän, ja näytin hänelle rakkauskirjekää-
rön rullalle laitetut sivut.

”Teen sen teille mielelläni”, hän vakuutti. ”Mutta teidän on jätettävä rakkauskirjekäärö 
tänne viikoksi, saadakseni tarkat mitat. Tulkaa takaisin ensi maanantaina, niin se on valmis.”

Koska Beetlehem on nykyisin arabikaupunki, alkoi minua epäilyttää kun kuulin, että 
minun oli jätettävä rakkauskirjekäärö hänelle. Kuinka uskaltaisin jättää niin monta tuhatta 
Israelille annettua rakkaudenosoitusta arabikaupunkiin. Mutta minun täytyi vain luottaa 
Herraan ja uskoa, että olin siellä missä pitkin.

Loppuviikolla lähdin hänen kauppaansa. Tony näytti minulle ylpeänä valmista rakkaus-
kirjekääröä. Se oli kaunis. Kuinka hienolta tuntuikaan saada sivellä Beetlehemissä valmis-
tettua, oliivipuista käsityötä. Viimeisen lakkakerroksen kuivuessa Tony tarjosi minulle höy-
ryävän kupin kahvia, kuten arabeilla on tapana. Hän alkoi välittömästi puhua Jeesuksesta. 
Hän oli siis arabikristitty, eikä muslimi. Kuten useimmat perinteiset kristityt, ei hänkään 
tuntenut Jeesuksen rakkauden todellisuutta. Juuri ennen kuin kannoin rakkauskirjekäärön 
ulos hänen kaupastaan, kysyin mieheltä, haluaisiko tämä ottaa Jeesuksen sydämeensä. Hän 
vastasi myöntävästi. Hän rukoili hiljaa, pyytäen anteeksi syntejään, ja antoi elämänsä Pelas-
tajan käteen. Rukoilin hänen kanssaan, ja hän sai tuntea Jeesuksen syvän rakkauden häntä 
kohtaan.

Jumala oli luvannut kunnioittaa rakkauskirjekäärön sisältämää salaisuutta, ja tässä oli 
ensimmäinen hedelmä. Hän oli työskennellyt rakkauskirjekäärön parissa viikon, ja Jeesuk-
sen rakkaus kosketti häntä ja uudisti hänen sydämensä jo ennen kuin kirjakäärö lähti hänen 
kaupastaan. Tulen aina muistamaan rakkauskirjekääröä ilolla, sekä myös niitä käsiä, jotka 
niin rakkaudellisesti valmistivat sen.

Elokuun alussa neuvottelin puhelimessa herra Kadashain kanssa rakkauskirjekäärön 
luovuttamisesta 3. elokuuta 1978. Myös Annin oli määrä tulla luovutustilaisuuteen. Kir-
jakäärön kokoaminen kesti monta päivää, olihan siinä satoja nimikirjoitussivuja. Eräänä 
iltana, kun olimme tehneet sen parissa työtä useamman tunnin, sanoin piloillani Annille: 
”Lyön vaikka vetoa, että saamme taivaassa erityispalkinnon tästä hyvästä.”

Kirjoitin seuraavan kirjeen herra Beginille kirjakäärön saatteeksi:
 

 ”Pääministeri Menachem Begin
 Pääministerin toimisto
 Jerusalem, Israel

 Hyvä Herra Pääministeri Begin:

Keväällä matkustelin kaksi ja puoli kuukautta – puhuen Israelin puolesta – Yh-
dysvalloissa ja Englannissa, todellisten Jeesukseen uskovien joukossa, juutalais-
syntyisten ja ei-juutalaisten. Tämän seurauksena osa tästä juhlapäivänlahjasta on 
lennätetty tänne niinkin kaukaa kuin Uudesta Seelannista. Tässä on edustettuna 
ihmisiä kolmestakymmenestäkahdesta maasta. He ovat todellisia ystäviä, koska 
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heillä on syvä, aito sitoumus seistä Israelin rinnalla. He rakastavat Teitä ja tätä 
maata paljon. He rukoilevat jatkuvasti Teidän ja Israelin puolesta ja auttavat maa-
tamme kaikella mahdollisella tavalla.

Olkaa hyvä ja ottakaa tämä vastaan, alkuna näkyvälle rakkauden lahjalle, mikä 
tulee jatkumaan tulevina kuukausina. Me seisomme Teidän ja rakkaan Israelim-
me rinnalla.

Antakaa jokainen päivä Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalan käteen. Ai-
noastaan Hän voi antaa johdatusta ja voimaa.

Onnellista kolmekymmenvuotisjuhlaa, ISRAEL!

 Suurella rakkaudella ja rukouksin
 Eileen Dorflinger
 ja ystävät monesta maasta”

Liitän tähän erään kirjeen, jossa on rohkaiseva sana eräältä ei-juutalaiselta Yhdysvalloista:

 ”Hyvä Herra Begin:

Olen ’uudestisyntynyt’, fundamentalistinen, Raamattuun uskova kristitty,  joka 
rakastaa syvästi juutalaisia. Kuitenkin sydäntäni särkee Jumalan valitun kansan 
tähden, ja haluan nöyrästi rohkaista Teitä, huolimatta hallituksemme johtavien 
henkilöiden ei-kristillisestä käytöksestä, jota pyydän anteeksi.

Julkisesti itsensä kristityiksi tunnustavien (erityisesti hallituksessani) pitäisi 
olla tietoisia siitä, minkä Jumala pyhässä sanassaan, julistaa olevan Israelin aluetta, 
ja mikä taas kuuluisi arabeille. Tämä on kullekin kuuluva perintö, jonka Kaik-
kivaltias on heille antanut! Mikään, eikä kukaan, saisi koskaan kumota Hänen 
julistustaan.

Sen tähden Herra Begin, ÄLKÄÄ HORJUKO. Älkää suostuko luovuttamaan 
alueita, jotka Jumala on Israelille antanut, vaikka näyttäisitte seisovanne yksin. 
Olkaa turvallisen tietoisia siitä, ettette ole yksin. Rohkaistukaa Jumalan vakuutta-
vasta lupauksesta Jesaja 54:17. 

’JOKAINEN ASE, JOKA VALMISTETAAN SINUN VARALLESI, ON OLE-
VA TEHOTON; JA JOKAISEN KIELEN, JOKA NOUSEE KÄYMÄÄN SI-
NUN KANSSASI OIKEUTTA, SINÄ OSOITAT VÄÄRÄKSI. 
TÄMÄ ON HERRAN PALVELIJAN PERINTÖOSA, TÄMÄ HEIDÄN 
VANHURSKAUTENSA, MINULTA SAATU, SANOO HERRA. ’

Luottakaa edelleen Kaikkivaltiaaseen Jumalaan (katsokaa San. 3:5-6).

’TURVAA HERRAAN KAIKESTA SYDÄMESTÄSI, ÄLÄKÄ NOJAUDU 
OMAAN YMMÄRRYKSEESI. TUNNE HÄNET KAIKILLA TEILLÄSI, 
NIIN HÄN SINUN POLKUSI TASOITTAA.’

Voitte olla varma kaikkien todellisten, uudestisyntyneiden kristittyjen rukouksis-
ta, rakkaudesta ja tuesta.
Kunnioittavasti ja kristillisessä rakkaudessa

 Viola Ross (Rouva William M.) 

Elokuun kolmannen päivän aamuna Ann ja minä rukoilin rakkauskirjekäärön puolesta, 
ennen kuin veimme sen pääministerin toimistoon.

 ”Rakas Jeesus! Tämä lahja koottiin Sinun nimessäsi, osoittamaan rakkautta Israelia 
kohtaan omiesi sydämissä. He eivät lähes koskaan ole nähneet rakkautta toteutettavan 
Sinun nimessäsi Jeesus, vaan ainoastaan vihaa, verenvuodatusta ja vainoa. Voi Her-
ra, anna tämän rakkauden lahjan olla heille alkuna, jotta he oppisivat tuntemaan 
Sinut. Me pyydämme tänään, kun se luovutetaan, että Pyhän Hengen voima olisi 
huoneessa läsnä niin, että jokainen läsnäolija saisi syvästi tuntea Sinun rakkautesi. 
Me rukoilemme myös, että kun se myöhemmin annetaan pääministeri Beginille, niin 
Sinun rakkautesi saisi loistaa edelleen, ja koskettaa häntä. Anna heidän ymmärtää, 
että se on Sinun rakkautesi lahja niille, jotka sinä tulit vapauttamaan… ”

Saavuttuamme toimistorakennukseen meidät ohjattiin pääministerin viraston sisem-
pään toimistoon ilman turvallisuustarkastusta. Herra Kadashai tervehti meitä lämpimällä 
kädenpuristuksella, ja sen jälkeen tapasimme yhdessä hänen kanssaan tohtori Ben-Elies-
serin, herra Hurwizin ja pääministerin hyvän ystävän, herra Hechtin. Hän oli perustanut 
Dagonin viljasiilon Haifaan. Annille ja minulle ojennettiin teekupit. Sitten paljastin rak-
kauskirjekäärön ja asetin pöydälle kirjekuoren, jossa oli kirjeet ja shekki.

Kun he alkoivat katsella kirjakääröä, jossa oli niin monta tuhatta rakkaudenosoitusta 
Israelille, saatoimme tuntea, kuinka syvästi liikuttuneita kaikki olivat. He tunnistivat eri 
maiden liput, jotka Ann ja minä olimme rakkaudella liittäneet kääröön. He hämmentyivät 
löytäessään myös maita, joilla ei ole virallisia yhteyksiä Israeliin, kuten Indonesia ja Pakis-
tan. Jopa Israelissa asuvat arabiuskovaiset olivat allekirjoittaneet käärön. Oli ilmeistä, että 
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Jeesuksen antama rakkaus saa keinotekoiset esteet katoamaan. 
He jatkoivat sivujen katselua, eivätkä yksinkertaisesti tienneet kuinka suhtautua tähän 

rakkauteen.
Kun he olivat lukeneet mukana seuranneet kirjeet saatoin selittää heille, mikä ero on 

niillä ei-juutalaisilla, jotka sanovat itseään kristityiksi, mutta jotka ovat vainonneet ja vi-
hanneet juutalaisia, ja niillä, joilla on todella henkilökohtainen suhde Jeesukseen -- kuten 
rakkauskirjekäärön allekirjoittaneilla. Tämän vuoksi he ovat sitoutuneet seisomaan Israelin 
rinnalla, mitä se sitten maksaneekaan.

”He ovat Israelin todellisia ystäviä”, kerroin heille.
”Niillä ihmisillä, jotka ovat tehneet hirmutekoja juutalaisille, Jeesuksen nimessä, ei ole 

ollut mitään tekemistä Hänen itsensä kanssa. ”
Ann kertoi kuinka sanoma kirjakääröstä oli levinnyt hänen kauttaan Uuteen Seelantiin, 

ja kuinka ihmiset siellä olivat olleet iloisia saadessaan mahdollisuuden osoittaa rakkaut-
taan Israelia kohtaan. Lahjaa oli lennätetty 23 tuntia lentokoneella, ja se oli saapunut juuri 
ajoissa Israeliin sen kolmekymmenvuotissyntymäpäiväksi. Israelilaiset eivät olleet tottuneet 
ottamaan vastaan rakkautta, eivätkä siis tienneet kuinka käyttäytyä. Hetki oli liikuttava, 
ja kaikki kokivat ystävyyttä ja yhteisymmärrystä. Ann valokuvasi luovutushetken, ja kaik-
ki kättelivät meitä lämpimästi. He kertoivat luovuttavansa lahjan herra Beginille samana 
päivänä. (Jos olisin pyytänyt, olisin voinut ojentaa lahjan suoraan Beginille. Herra kui-
tenkin neuvoi, että minun ei kuulunut niin tehdä, koska lahja ei ollut minulta. Se tulisi 
merkitsemään hänelle paljon enemmän, jos sen ojentaisivat hänen lähimmät ystävänsä ja 
työtoverinsa.)

Palasimme seuraavana päivänä pääministerin toimistoon. Herra Kadashai tervehti mei-
tä sydämellisesti: ”Shalom!”

”Herra Begin liikuttui syvästi. Kirjakäärö ja rahalahja rohkaisivat häntä. Hän on juuri 
sanellut teille kirjeen. Se kirjoitetaan puhtaaksi muutamassa minuutissa. Tulkaa katsomaan 
rakkauskirjekääröä sillä aikaa.”

Seurasimme häntä hänen toimistoonsa. Hän näytti meille suojakannen, jonka alla rak-
kauskirjekääröä pidettiin. Lahjoitin hänelle kuvan rakkauskirjekääröstä. ja hän päätti siitä 
lähtien pitää sitä toimistonsa seinällä. Sitten hän kertoi, etteivät he olleet lainkaan ym-
märtäneet kuinka laaja rakkauskirjekäärö oli, ennen kuin he olivat edellisenä iltapäivänä 
viettäneet aikaa lukien sitä läpi. ”Siinä oli niin monta tuhatta allekirjoitusta, että se tuntuu 
uskomattomalta!”

Kaikille teille, jotka otitte osaa rakkauskirjekääröön, haluan kertoa, että teidän rakkau-
tenne tunnettiin syvästi, ja otettiin lämpimästi vastaan.

Sateenkaari Länsimuurilla, ”Jerusalem-päivä”, Kesäkuu 1978.

Rakkauskirjekäärön luovuttaminen 3.8.1978 Harry Hurwitz, tri Ben-Elissar, Yachiel 
Kadishai, herra Hecht.
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Pääministeri

Rouva Eileen Dorflinger
Jerusalem 4.8.1978
4 Paran Street
Apt. 508
Ramat Eshkol
Jerusalem

Hyvä rouva Dorflinger,

Ystäväni toimistossa ojensivat minulle kirjakäärön ja shekit, jotka esittelitte mi-
nulle niiden tuhansien puolesta, jotka ilmaisivat rakkauttaan Israelia kohtaan, ja 
halunsa auttaa hyväntekeväisyysjärjestöjä.

Olen kiitollinen teidän ponnisteluistanne ja jokaisesta nimestä käärössä. Se on 
hienovarainen ele osoittaa rakkautta. Näinä vaikeina päivinä on hyvä tuntea, että 
hyvinvointimme, menestyksemme ja rauhamme puolesta rukoillaan.

Vietämme nyt kolmekymmenvuotisjuhlavuotta. Katsellessamme taaksepäin, 
voimme olla ylpeitä kaikista saavutuksista, varsinkin tietäessämme, ettemme ole 
saaneet nauttia yhtäkään rauhan päivää. Te tiedätte, että haluamme rauhaa, kai-
paamme sitä, ja kaikessa yritämme tehdä parhaamme saavuttaaksemme rauhan ja 
turvallisuuden kaikille naisille, miehille ja lapsille. Luotamme siihen, että maail-
ma ennen pitkää ymmärtää tarkoitusperämme oikeutuksen paremmin. 

Olemme varmoja, että maailmassa on enemmän niitä ihmisiä, jotka rakastavat 
Israelia kuin niitä, jotka toivovat meille pahaa. Tämä antaa meille lisävoimia pon-
nisteluissamme.

Ystävienne rahalahja tullaan antamaan kiireellisiin hyväntekeväisyystarkoituksiin 
Heidän toiveittensa mukaan.

 Jumala siunatkoon teidän rukouksenne tervehdyksenne ja hyvät tekonne.

 Kunnioittaen
 Menachem Begin
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20. LUKU

”SINÄ OLET POIKA”

Huoneistoni ikkunasta saatoin nähdä kaukaisuudessa Jerusalemin uuden asunto-
alueen ’Ramotin’, joka merkitsee ’korkeata paikkaa’. Ramot on rakennettu Juu-
dean vuorille, ja se on erityisen kaunis Jerusalemin kultaisessa auringonlaskus-

sa. Eräänä päivänä, hieman rakkauskirjekäärön luovutustilaisuuden jälkeen, Herra antoi 
minulle hyvin selkeän tiedon, että minun tulisi jättää kalustettu huoneistoni ja muuttaa 
Ramotissa olevaan huoneistoon.

Etsin sitä sanomalehdistä. Luettuani eräästä kalustamattomasta huoneistosta Ramotissa 
Herra sanoi: ”Soita heille ja sovi tapaaminen, nähdäksesi se.”

Seuraavana päivänä lähdin ystäväni kanssa Ramotiin, ja nähtyäni huoneiston tiesin 
Herran haluavan, että vuokraisin sen. Jo seuraavana päivänä Hän löysi jonkun, joka oli 
valmis vuokraamaan vanhan huoneistoni. Se oli lisävahvistus Hänen tahdostaan. Niin pak-
kasin tavarani ja muutin uuteen huoneistooni Ramotiin.

’Taloksi asettuminen’ oli nopea toimitus, eihän minulla ollut juuri mitään mitä purkaa, 
eikä mitään, minne sen laittaa. Huoneisto oli täysin kalustamaton. Minulla oli ainoastaan 
pieni lipasto, lainattu lentäjäntuoli ja yksi matto. Puheeni kaikui tyhjissä huoneissa. Ei ollut 
kaappeja, ei laatikostoja, ei huonekaluja, eikä kotitalouskoneita, mikä tarkoittaa sitä, että il-
man hellaa ja jääkaappia elämäni oli perin yksinkertaista. Siellä ei ollut myöskään puhelinta. 
Koska minulla ei ollut edes patjaa, jouduin nukkumaan huovan päällä kivilattialla. Monena 
aamuna oli hankalaa jopa kävellä, koska kivilattia oli niin kylmä.

Tunsin Herran pettäneen minut, olevani hylätty ja unohdettu. ”Miksi toit minut tänne? 
Kuka tulee koskaan tapaamaan minua tänne syrjäiseen paikkaan?” Tyhjät huoneet kaikuivat 
valituksiani. Hitaasti Hän alkoi vastata niihin. Ensimmäiset vieraani sattuivat olemaan täysi 
linja-autollinen amerikkalaisia turisteja, jotka poikkesivat tapaamaan minua. He rukoilivat 
myös minun ja uuden kotini puolesta. He olivat ystävällisiä, eivätkä valittaneet, vaikkei 
kenelläkään ollut istumapaikkaa. Kuka saattoi arvata, että ensimmäiset vieraani kaukana 
Ramotissa täyttäisivät kokonaisen linja-auton?

Herra kehotti minua lopettamaan valitukset ja sen sijaan tutkimaan uutta kaupungin-
osaa, jonka Hän oli valinnut asuinpaikakseni. Lähdin pitkälle kävelylle ympäristöön. Vaik-
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ka päätin olla alakuloinen, minun täytyi myöntää, että se oli yksi kauneimmista paikoista, 
mitä koskaan olen nähnyt.

Rakennukseni katolta oli henkeäsalpaava näkymä Jerusalemiin, laakson toiselle puolel-
le. Ja tutustuessani tarkemmin naapuristooni, teki minuun vaikutuksen tapa, jolla Ramot 
oli suunniteltu. Koko alue oli rakennettu vuoden 1967 jälkeen, jolloin Jerusalem nimitet-
tiin jälleen Israelin pääkaupungiksi. Ennen vuotta 1967 Ramotin maa-alue oli Jordanian 
sotilasaluetta, josta käsin he taistelivat juutalaista Jerusalemia vastaan. Ramot rakennettiin 
sekä Jerusalemin suojaksi, että myös laajentamaan kaupungin rajoja. Erään, Ramotissa 
sijaitsevan kukkulan huipulta, saattoi nähdä monet arabikylät ja kaupungit, jotka kaikki 
ovat osa Juudeaa. (Juudeaa ja Samariaa nimitetään usein virheellisesti nimellä ’West Bank’, 
’Länsi-ranta’, mikä todellisuudessa tarkoittaa, että tämä osa Israelia, jonka Jumala antoi 
juutalaisille, on itse asiassa on Jordanian ’länsirantaa’.) Olen kiitollinen, että Herralla on 
tästä omistussuhteesta erilainen tulkinta, koska asun tässä Israelin osassa ja tiedän, ettei sitä 
koskaan palauteta arabimaille. Ihmiset, jotka kinastelevat Israelista ja kaikesta siitä maasta, 
jonka se on ’valloittanut’, osoittavat tietämättömyytensä sekä Raamatun sanasta, että tämän 
pienen paikan koosta. Niin kutsuttu ’Länsi-ranta’ saa alkunsa eräältä Jerusalemin keskustan 
ulkopuolella olevalta kukkulalta. Miten voidaankaan niin helposti vaatia, että se annettaisiin 
takaisin maille, jotka ovat vannoneet tuhoa Israelin valtiolle? Jordania on nyt Jerusalemista 
tunnin automatkan päässä, linnuntietä ei sitäkään. Syyria on vain neljän tunnin ajomatkan 
päässä. Libanoniin on kolmen ja puolen tunnin ajomatka, ja Egyptiin ajaa kuudessa tunnis-
sa. Kuinkahan paljon maata maailma luulee meidän kykenevän palauttamaan, jotta Israel 
ylipäätään voisi säilyä vielä valtiona? Kuvittele, jos ’Länsiranta’ palautettaisiin Jordanialle, 
niin raja olisi vain runsaan kymmenen minuutin päässä Jerusalemin keskustasta. On hyvä 
tietää, että turvallisuutemme tulee Jumalalta. Hän on luvannut, ettemme enää koskaan 
joudu jättämään tätä maata, huutavat muut maat mitä huutavat.

Ramot oli suunniteltu hienosti. Pysäköintialueet oli sijoitettu alueen reunoille, keskusta 
oli varattu kävelyteille, puistoille, leikkipaikoille ja puutarhoille. Minun täytyi myöntää, 
vastustuksestani huolimatta, että pidin siitä todella.

Pian Herra otti puheeksi myös tyhjän asuntoni. Hän sanoi: ”Sinä olet alkanut mieltyä 
ympäristösi mukavuuksiin Minun sijastani. Sinun olisi syytä oppia, ettet tarvitse mitään 
minun rakkauteni lisäksi.”

Aluksi minulla ei ollut aavistustakaan, mihin hän viittasi. Viikkojen kuluessa opin iloit-
semaan olosuhteistani, etsin lohtua Herrasta, enkä pinnallisista asioista. Kun olin oppinut 
olemaan rehellisesti tyytyväinen elämääni ilman aineellisia mukavuuksia, antoi Herra mi-
nulle rahaa ostaakseni vuoteen, kaksiliekkisen kaasuhellan ja käytetyn jääkaapin. Siihen 
mennessä olin oppinut, että kaikki omistamani kuului Hänelle, ja siksi Hän oli vapaa päät-
tämään maallisen omaisuuteni määrästä ja laadusta.

Kuten Herran matkassa usein on tyypillistä, oli Hänellä nytkin muita suunnitelmia, 
muuttaessaan minut juuri nyt tähän vaikeimmin saavutettavaan paikkaan, sillä hän yksin 
tuntee ihmisten sydämet. Tähän asti minulla oli ollut pieni, yhdysvaltalainen, ei-juutalaisten 
uskovien ryhmä seisomassa rinnallani ja rohkaisemassa rakkauskirjekäärön ja oikeusjutun 
suhteen. Kuitenkin, kuukausien kuluessa, he olivat alkaneet hautoa vihamielisiä tunteita 
minua kohtaan.  Koska niitä ei koskaan kerrottu minulle henkilökohtaisesti, ne pääsivät 
kasvamaan niin järjettömiin mittasuhteisiin, ettei niitä enää voinut sovitella.

Eräänä päivänä he kutsuivat minut lounaalle, ja siellä he esittelivät minulle pitkän lis-
tan epäilyksiä ja purkivat kaunaansa. En tiennyt mitä tehdä tai sanoa. Eräs pariskunta oli 
erityisen vihoissaan, ja yritti saada minut tunnustamaan kaiken mitä heillä oli minua vas-
taan. Monet tapahtumat olivat sellaisia, joita tuskin muistin. Jotkut puheeni oli irrotettu 
asiayhteyksistään tai niitä ei oltu yksinkertaisesti ymmärretty lainkaan. Kaikki oli niin odot-
tamatonta, että järkytyin. He kertoivat aikovansa lähettää kirjeitä kaikille, jotka tunsivat 
minut – eri puolilla maailmaa – varoittaakseen heitä, että minut oli johdettu harhaan, ja 
ettei heillä olisi mitään tekemistä kanssani. He vakuuttivat, että Israelissa asuvat uskovaiset 
saisivat myös tietää siitä.

Mennessäni illalla takaisin huoneeseeni olin kiitollinen sen syrjäisestä sijainnista ja huu-
sin Herralle: ”Kuinka voit sallia tämän tapahtuvan? Sinä näet, että heidän käsityksensä on 
väärä; ainakin se tapa, millä he katselevat asioita. Sinun täytyy antaa minun puolustaa itseä-
ni. Tämä on kamalaa.”

Mutta Herran vastaus minulle oli luja: ”En koskaan anna sinun puolustaa itseäsi. Minä 
olen se, joka sinua puolustan. Minä tiedän totuuden. Tärkeintä on se, että olet oikeassa 
minun silmissäni. Se on ainoa, mikä merkitsee. Älä välitä mitä ihmiset sanovat. En voi puo-
lustaa sinua niin kauan kun sinulle on niin tärkeää se, mitä toiset ajattelevat. En ainoastaan 
kiellä sinua puolustautumasta, vaan sinun on rakastettava heitä ja annettava anteeksi niille, 
jotka ovat puhuneet sinua vastaan.”

Sillä kertaa en ymmärtänyt lainkaan mitä Hän sanoi. En ollut tullut vielä lähellekään 
sitä hengellistä tasoa, jossa olisin välittänyt yksinomaan siitä, että olin oikeassa Jumalan 
edessä. Halusin myös ihmisten hyväksyvän ja ymmärtävän minua. Minulla ei ollut aavistus-
takaan, millainen suuri ansa tällainen asenne saattoi olla uskonvaraisessa elämässä.

Avilan Pyhän Teresan kuvaus näytti täysin vastaavan molempia, sen aikaisia elämäni vaike-
uksia huoltani maallisista ja maineestani:

”On olemassa myös toisenlaista ystävyyttä ja rauhaa, jonka antamisen meidän 
Herramme aloittaa tietynlaisille henkilöille, henkilöille, jotka olisivat todella pa-
hoillaan loukatessaan Häntä millään tavalla, vaikkakaan he eivät karta lankee-
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muksen hetkiä niin usein kuin heidän tulisi. Heillä on pysyvät rukoushetkensä. 
Meidän Herramme antaa heille aran tunnon ja kyyneleet, ja he haluavat elää 
hyvää ja tasapainoista elämää. Mutta heitä harmittaisi luopua tämän maailman 
mukavuuksista, sillä he ajattelevat, että ne auttavat heitä tekemään elämän onnel-
liseksi. Tämä elämä tuo muassaan monia muutoksia. Tämänkaltaisille ihmisille 
hyveellisen elämän jatkaminen on kovaa, sillä jos he eivät kieltäydy maailman 
mukavuuksista ja lohdutuksista, he lankeavat pian.

Mutta on sellaisiakin kristittyjä, jotka Herran tähden ovat jättäneet kaiken. 
Heillä ei ole taloja eikä omaisuutta; he eivät välitä henkilökohtaisesta hyvästä, 
vaan itse asiassa viettävät katuvaista elämää, eivätkä he myöskään välitä mistään 
maallisista, koska Herran antamassa valossa he näkevät, miten arvottomia ne 
ovat. Kuitenkin he ovat tarkkoja maineestaan. He eivät tekisi mitään, mitä ih-
miset ja Herra eivät hyväksyisi. He ovat hyvin vaatimattomia ja varovaisia. Näitä 
kahta ihannetta on aina vaikea saattaa sopusointuun, ja pahinta on se, että ym-
märtämättä, kuinka epätäydellisiä he ovat, maailma saa aina enemmän tällaisilta 
ihmisiltä kuin Jumala. Tällaiset ihmiset ovat usein hyvin satutettuja, jos jotakin 
sanotaan heitä vastaan. He eivät hyväksy ristiään, vaan raahaavat sitä perässään, 
ja näin se ahdistaa ja huolestuttaa heitä, ja saa heidät hajoamaan palasiksi. Vasta 
silloin, kun rakastamme ristiämme, siitä tulee kevyt kantaa: ja se on aivan totta.”

Eräänä päivänä, näinä koetusten aikoina, matkustin Galileaan, ottaakseni osaa Galilean 
naisten kokoukseen. Se pidettiin kuukausittain, ja sen yhteydessä kaikista Galilean kylistä ja 
kaupungeista tulleet naiset saattoivat kokea yhteyttä. Siellä saimme erään naisen välityksellä 
profetian Herralta: 

”Haastan sinua tulemaan kanssani vuorille. Siellä minä uudistan sinut, ja aion uu-
distaa sinua yhä uudelleen... Lähde matkaan, lähde matkaan minun kanssani.”

Vähän tämän jälkeen luin Hannah Hurnardin ihastuttavan kirjan, Hind’s feet on high places 
(Siunausten vuorille). Kirja valaisi Herran tapaa ’kehottaa’ omiaan. Siinä oli kuvainnolli-
nen kertomus Much Afraidista (Pelokkaasta), joka monien koetusten ja ahdistusten kautta 
kykeni lopulta liittymään Paimenen seuraan, korkeilla vuorilla, muuttuneella sydämellä. 
Minun olisi pitänyt ymmärtää, että vaikeat ajat olivat edessäpäin, ja että ne tulisivat eräänä 
päivänä kantamaan hedelmää, kohti syvempää suhdetta Häneen.

Vähän tämän jälkeen kävelin eräiden ystävieni kotiin. Huomasin tällä vierailulla, nyt 
ensimmäistä kertaa, sanan ’Jeesus’, jonka he olivat kaivertaneet kotinsa holvikäytävään. J-
kirjaimen ympärille oli punottu kukassa oleva ruusu. Katsellessani sitä Herra antoi minulle 

vielä uuden opetuksen ruususutarinaan, joka oli alkanut jo kauan sitten. Hän muistutti 
minua ensimmäisestä saamastani ruususta – yhdestä yksinäisestä ruususta, joka symboloi 
edessäni olevaa uutta vaihetta uskon täyteydessä. Sen vaiheen kävin läpi melkein yksin. Tämä 
ruusu ystävieni kodin holvikäytävässä julisti, etten enää voinut olla erossa Jeesuksesta, sillä 
meidät oli todella liitetty yhteen. Hän antoi minun ymmärtää, että Hänen täytyi opettaa 
minulle syvempää riippuvuutta itsestään. ’Minä’ vähenisin, jotta Hän ja minä saisimme 
todella olla yhtä. Mitä kaikkea seuraavat kuukaudet toisivatkaan tullessaan, ennen kuin tuo 
syvä suhde toteutuisi elämässäni.

Ennen oikeudenkäyntiä minun oli määrä saada eräitä tärkeitä papereita Yhdysvalloista, 
joten Marcia päätti tulla Israeliin ja tuoda ne ihan itse, jolloin hän saattoi myös osallistua 
kanssani oikeudenkäyntiin. Saimme tietää oikeudenkäynnin olevan marraskuun 17. päivä-
nä 1978.

Hänen saapumispäivänsä aamuna menin pesulaan. Odottaessani vaatteiden kuivumista 
kävelin läheiseen, miellyttävään huonekaluliikkeeseen. Asuessani vielä pienessä kodissani 
Jerusalemissa olin eräänä päivänä seisonut katselemassa kaunista, bambusta valmistettua 
olohuoneen kalustoa. Silloin oli Herra sanonut minulle:

”Eräänä päivänä sinulla on koti Jerusalemissa, ja tämä kalusto on siellä!” Se oli vaikut-
tanut mahdottomalta,  mutta aina silloin tällöin olin käynyt kaupassa katsomassa ’huone-
kalujani’.

Tällä kertaa eräs myyjä tuli luokseni ja kysäisi: ”Voinko auttaa teitä?” En tiennyt, mitä 
sanoa.

”Kuinka kauan kestää tällaisen kaluston saapuminen, jos tilaisin sen nyt?” kysyin.
”Noin kuusi kuukautta. Mutta odottakaapa hetkinen.” Hän meni yläkertaan ja palasi 

hetken kuluttua. ”Puhuin juuri johtajan kanssa. Olemme juuri muuttamassa lähes koko 
esittelykalustuksemme, ja ajattelin kysäistä, olisitteko valmis ostamaan koko kaluston nyt 
heti. Voitte maksaa sen kolmessa osassa, jos haluatte.”

Minulla sattui olemaan silloin kolmasosa kaluston hinnasta, ja tunsin Herran lupaavan, 
että Hän antaisi loputkin. ”No, hyvä on,” änkytin.

”Hyvä. Oletteko kotona noin tunnin kuluttua?”
”Kyllä.” sanoin hänelle.
”Hienoa. Toimitamme sen teille silloin.”
Menin kotiin, ja tunnin kuluttua saapui ihana kalusto. Siihen kuului mukava sohva, 

kaunis bambupuinen kirjahylly, jossa oli lasihyllyt ja matala, neliskulmainen lasipöytä. Pu-
rettuani kaluston ja asetettuani kirjat ja kukat hyllyille lähdin lentokentälle toivottamaan 
ensimmäistä vierastani tervetulleeksi

Oli ilo saada toivottaa paras ystäväni tervetulleeksi Israeliin ja jakaa hänen kanssaan 
uusi elämäni. Oli hauskaa katsella yhdessä Jerusalemia ja matkustella ympäri maata ennen 
oikeudenkäynnin alkamista.
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Vaikka minusta kierteli kaikenlaisia huhuja, olivat galilealaiset tuttavani siitä huolimatta 
jääneet uskollisiksi ystävikseni. Kun he saivat tietää oikeudenkäyntini päivämäärän,  halusi 
osa heistä olla kanssani oikeussalissa. Edellisenä iltana kokoontuivat he kaikki, vuodevaat-
teet mukanaan, kotiini, jossa vietimme yhdessä riemullisen rukoushetken. 

Seuraavana päivänä lähdimme juhlallisina oikeudenistuntoon. Nousimme seisomaan, 
kolmen tuomarin astuessa huoneeseen. Aluksi esitti sisäasiainministeriön asianajaja syytteet 
oikeudelle. Koska tämä on erityinen oikeusistuin, esittävät asianajajat sekä syytteet, että 
puolustukset. Todistajaa pyydetään harvoin eteen.

Sisäasiainministeriön asianajaja nousi ylös ja alkoi pauhaten esittää asiaansa. Hänen nä-
kökantansa oli, että koska uskoin Jeesukseen, minua ei maahanmuuttolain perusteella enää 
voinut pitää juutalaisena. Lausunto oli hyvin dramaattinen. Hän lainasi monia lähteitä, 
joiden mukaan Jeesuksen tunnustaminen oli sitä, että hyväksyy kokonaan toisen uskonnon, 
joka ei ole juutalaisen perinteen ja uskomuksien mukainen. Eräs tuomareista esitti seuraa-
van kysymyksen: ”Mutta uskooko rouva Dorflinger Jeesukseen Jumalan Poikana?”

Tässä vaiheessa lakimieheni avustaja ojensi minulle paperinpalan, jossa luki: ”Tämä on 
tärkein kysymys. Sen varassa lepää koko juttu. Jos vastaatte, että näette Jeesuksen profeet-
tana tai ’hyvänä juutalaisena miehenä’, mutta ette Jumalan Poikana, niin takaan, että saatte 
kansalaisuutenne välittömästi”

Sillä hetkellä meille oikeussalissa oleville tapahtui jotakin outoa. Sydämissämme jo-
kainen meistä ymmärsi, Pyhän Hengen vaikutuksesta, että Herra ei ollut huolissaan kan-
salaisuudestani, vaan Hän halusi minun seisovan Korkeimman hallinto-oikeuden edessä 
vastaamassa kysymykseen uskoinko, että Jeesus on Jumalan Poika?

Tapahtumien normaalissa kulussa asiaa ei olisi voitu käsitellä, koska asianajajani oletet-
tiin esittävän puolustuksensa oikeudelle samana päivänä, ja tuomarit sen johdosta perustai-
sivat päätöksensä kummankin osapuolen esittämän aineiston pohjalta. Mutta sisäasiainmi-
nisteriön asianajajan esittämät perustelut olivat niin pitkälliset, ja niitä oli valmisteltu niin 
perusteellisesti, että hän käytti niiden esittämiseen koko aamun. Lopulta oikeus hajaantui, 
ja tuomarit lupasivat ilmoittaa meille seuraavan oikeudenistunnon päämäärän, jolloin mi-
nun asianajajani kutsuttaisiin esittämään meidän puolustuksemme.

Oikeusjutun jälkeen meillä oli aikaa keskustella ja rukoilla. Olimme kaikki hämmenty-
neitä huomatessamme, että Herra oli kirkastanut oikeussalissa meille kaikille saman asian. 
Hänen päätarkoituksensa koko tässä korkeimman oikeusistuimen jutussa oli siis vastata 
tähän kysymykseen: ”Uskooko rouva Dorflinger Jeesukseen Jumalan Poikana?”

Sovimme pitävämme muutaman päivän paaston, ja lupasimme rukoilla, tietääksemme 
kuinka edetä. Odottaessamme Herran vastausta tunsimme, että Hän ei halunnutkaan toista 
oikeusistuntoa, vaan meidän tulisi ojentaa kirjallinen vastaus tähän kysymykseen. Herra 
neuvoi meitä, että tämä oli paras mahdollinen tapa antaa todistus Jeesuksen identiteetistä. 

Oli melko varmaa, ettei minua tavallisissa olosuhteissa olisi kutsuttu todistajanaitioon. Ja 
vaikka olisikin, olisivat tuomarit voineet halutessaan keskeyttää lausuntoni. Suullisen todis-
tuksen antaminen Jeesuksen identiteetistä oli mahdotonta! Kirjallisesta lausunnosta tulisi 
sen sijaan pysyvä osa pöytäkirjaa. Keskustellessani Urin kanssa kyseisestä asiasta, hän kertoi 
tällaisen olevan epätavallista, mutta jos näin halusimme tehdä, niin hän esittäisi oikeudelle 
pyynnön saada jättää asiasta kirjallisen lausunnon, oikeusistunnon asemasta. Meillä tulisi 
siis olla kirjallinen lausunto valmiina oikeudelle ojennettavaksi, jos he hyväksyisivät pyyn-
tömme. Tiesin, että jos he hyväksyisivät pyyntömme, olisi se lisävahvistus Jumalan tahdosta 
tässä asiassa.

Oikeudenkäynnin edetessä sisäasiainministeriö oli kysynyt tarkkoja uskooni liittyviä 
kysymyksiä. Nuori uskovainen, joka oli auttanut minua, neuvoi minua antamaan vain pi-
dättyväisiä vastauksia. Minusta kuitenkin tuntui, että siten jollain tapaa kielsin Herran. 
Olin siis hyvin kiitollinen, saadessani nyt antaa selvän lausunnon uskostani.

Eräänä päivänä, Marcian jo palattua Yhdysvaltoihin, kokoontui meitä neljä henkeä 
pieneen, galilealaiseen kylään. Siellä aloimme valmistella oikeusistuimelle julkilausumaa 
Jeesuksen identiteetistä. Tunsimme Herran läsnäolon ja läheisyyden selvästi sinä aamuna. 
Oli helppo tuntea yhteenkuuluvuutta niihin ensimmäisiin juutalaisiin uskoviin, jotka myös 
oli kutsuttu Israelissa todistamaan Jeesuksen identiteetistä Messiaana ja Jumalan Poikana. 
Istuessamme pöydän ympärillä kynät valmiina, kehotti Herra erästä veljeä avaamaan Raa-
mattunsa. Se avautui Apostolien tekojen kohdasta, jossa Paavali todistaa kuningas Agrippan 
edessä:
 

”Pidän itseäni onnellisena, kuningas Agrippa, kun sinun edessäsi tänä päivänä 
saan puolustautua kaikesta siitä mistä juutalaiset minua syyttävät, olletikin, koska 
sinä tarkkaan tunnet kaikki juutalaisten tavat ja riitakysymykset. Sen tähden pyy-
dän sinua kärsivällisesti minua kuulemaan.

Kaikki juutalaiset tuntevat minun elämäni nuoruudestani asti, koska alusta alka-
en olen elänyt kansani keskuudessa ja Jerusalemissa.

He tuntevat minut jo entuudestaan, jos tahtovat sen todistaa, että minä meidän 
uskontomme ankarimman lahkon mukaan olen elänyt fariseuksena. 

Ja nyt minä seison oikeuden edessä sen tähden, että panen toivoni siihen lupauk-
seen, jonka Jumala on meidän isillemme antanut...”
  Ap.t. 26:2 - 6
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Kunnioituksen tunne valtasi mielemme sillä hetkellä. Ja seuraavienkin päivien aikana, 
jolloin lausumaa valmisteltiin ja kirjoitettiin, tunsimme jatkuvasti Herran siunauksen ja 
ymmärsimme, että tapahtuma oli Hänelle tärkeä. Lopulta julkilausuma oli valmis esitettä-
väksi.

Meille oli ilmoitettu, että meidän oli määrä olla oikeudessa joulukuun 27. päivänä. 
Saatuani tietää tästä, olin soittanut Sidille ja Betsylle Yhdysvaltoihin.  Kysyin heiltä, jos he 
mahdollisesti voisivat tulla Israeliin, ollakseen minun kanssani oikeudenistunnossa. Niin 
monet ystävät jerusalemilaiset ystävät olivat jättäneet minut yksin. Muutaman päivän ku-
luttua he lähettivät minulle sähkeen. Siinä luki: ”Joululahjasi saapuvat Ben Gurionin len-
tokentälle joulukuun 26. päivänä kello kuuden aikaan iltapäivällä.” Eräs ystävä heidän seu-
rakunnastaan Baltimoresta oli silloin luonani. Ihmettelimme, mitä ihmettä he mahtoivat 
lähettää minulle, ja miksi ihmeessä se saapuisi lentokoneella. Kunnes lopulta Herra lopetti 
pohdiskelumme sanoen: ”Kysymys on heistä, tyhmyrit.” (Herra tietää, etten ole käytännön 
ihminen, ja Hänen täytyy usein auttaa minua selviämään arkielämän tilanteissa. Tällaista 
on haaveksijan elämä.)

Kolme päivää ennen heidän oletettua saapumistaan meille ilmoitettiin, että oikeus oli 
hyväksynyt pyyntömme; saada antaa kirjallinen julkilausuma oikeudenkäynnin sijaan. Se 
pitäisi antaa oikeudelle vuoden 1979 tammikuuhun mennessä. Tämän tiedon kuultuani 
ensimmäinen ajatukseni oli soittaa Sidille ja Betsylle ja kertoa, ettei heidän tarvinnut tul-
la, koska oikeusjuttua ei olisi. Rukoillessamme tätä erään luonani olevan ystävän kanssa, 
tunsimme molemmat selittämättömästi Herran ohjeen jättää asiat niin kuin ne olivat, ja 
mennä heitä vastaan lentokentälle 26. päivänä.

Sen vuoden joulu oli erityistä yhteyden aikaa galilealaisten uskovien kanssa. He olivat 
valmistaneet lausumaa kanssani ja he olivat myös päättäneet seistä rinnallani. Vietimme 
juhlan juutalaisittain ja tunsimme itsemme etuoikeutetuiksi, saadessamme viettää Messiaan 
syntymäjuhlaa maassa, johon Hän oli saapunut!

Menimme lentokentälle 26. päivän iltana hakemaan Sidia ja Betsyä. He kävelivät ulos 
terminaalirakennuksesta kantaen valtavia punaisia nauharuusukkeita, todellakin - joululah-
jamme!

Sinä päivänä, jolloin he olivat odottaneet menevänsä minun ja muiden ystävieni kanssa 
israelilaisten tuomarien eteen, he lähtivätkin pesulaan. Siinä ei varmasti ollut mitään jän-
nittävää, mutta heidän saapumisensa Israeliin juuri silloin oli hyvin merkityksellistä, koska 
minä jouduin oikeuteen joulukuun 27. päivänä. En kylläkään tavalla, jota olin odottanut.

Juuri 27. päivänä ne viisi ihmistä, jotka olivat perin juurin suuttuneita minuun, veivät 
kritiikkinsä Jerusalemin vanhimmille (en ole varma, keitä nämä vanhimmat olivat, mut-
ta oletan, että kyseessä oli ei-juutalaisten, muista maista tulleiden pastoreiden ryhmä. He 
kokoontuvat yhteen rukoilemaan ja keskustelemaan kristittyjen ongelmista Jerusalemissa).  

He lukivat minua vastaan kirjoitetun kirjeen, jossa he varoittivat seurakunnan vanhimpia 
siitä, että olin aivan harhassa, ja toimin Jumalan tahdon ulkopuolella, niin oikeusjutussa 
kuin kaikessa muussakin. Eräs pääsyytöksistä oli, että kielsin Jeesuksen Jumalan Poikana.

Kummallista on, että koko tästä kristittyjen miesten oletetusta johtoryhmästä on vain 
yksi henkilö tähän päivään mennessä vaivautunut tapaamaan minut – ottaakseen selvää, 
olivatko nuo jutut ja syytökset, joita he olivat minusta kuulleet, tosia. Tuo yksi mies oli 
juutalainen uskovainen. Hän lähti välittömästi kokouksen päätyttyä luokseni, saadakseen 
minulta vahvistuksen sille, minkä nyt oli ymmärtänyt.. Raamattu kehottaa meitä tekemään 
näin. Näyttäessäni hänelle valmistamamme julkilausuman, joka ojennettiin oikeudelle to-
disteeksi uskostani Jeesukseen Jumalan Poikana, hän tajusi huhujen perustuneen väärinkä-
sityksille, ja totuuden vääristymille. 

Eniten minua tässä kaikessa hämmensi se, että jos kaikki minua vastaan sanottu olisi 
ollut totta (meistä ei varmasti kukaan ole täydellinen), niin tuntuisi tärkeämmältä kuin 
mikään, että juuri näiden Jumalan miesten olisi pitänyt seistä rinnallani ja yrittää auttaa.

Sid ja Betsy lupasivat mennä tapaamaan näitä viittä miestä, jotka olivat aiheuttaneet 
tällaista hajaannusta. He saivat kuitenkin pian todeta, ettei se onnistuisi. 

Tiesin, etten minä voinut puolustaa itseäni, mutta halusimme kuitenkin saada aikaan 
jonkinlaista dialogia, jotta nämä eroavuudet ja väärinkäsitykset olisi saatu loppumaan. Mut-
ta Sid ja Betsy törmäsivät kerta toisensa jälkeen kuin seinään. En olisi varmaan selvinnyt, 
elleivät he olisi olleet tukenani. Joskus, paljon myöhemmin, he olivat lopulta päässeet ta-
paamaan joitakin vanhimpia. Tällöin he olivat näiltä kysyneet, että miksi he eivät olleet 
varmistaneet kuulemiaan huhuja, niin eräs heistä oli vastannut: ”No, rukoilin ja tulin va-
kuuttuneeksi siitä, että se on totta.”  

Kun lopulta oli Sidin ja Betsyn aika matkustaa kotiin, nauhoitin seuraavan sanoman, ja 
pyysin heitä ottamaan sen mukaansa pieneen seurakuntaansa Baltimoreen. ”Oli ihanaa, että 
Sid ja Betsy olivat täällä. Mutta minun täytyy varoittaa teitä! Alkakaa ajoissa auttaa heitä 
pakkaamisessa, sillä me rukoilemme, että he pian palaisivat takaisin Israeliin.”

Vähän tämän jälkeen Herra vahvisti heille, että he tulisivat Israeliin jo seuraavana syk-
synä, asuisivat vuoden Ramotissa ja kiertäisivät rohkaisemassa uskovia.

”Samuel oli tuomarina Israelissa koko elinaikansa. Ja hän teki joka vuosi kierto-
matkoja Beeteliin, Gilgaliin ja Mispaan, ja hän jakoi Israelille oikeutta kaikissa 
näissä paikoissa. Sitten hän palasi jälleen Raamaan, sillä siellä oli hänen kotinsa...”
1. Sam. 7:15 - 17

He olivat suuresti rohkaisseet minua ja ystäviäni Galileassa.
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Heti vuoden 1979 alussa ojensimme Korkeimmalle oikeudelle tekstin, jossa selvitettiin 
Jeesuksen identiteetti Jumalan Poikana ja Israelin Messiaana. Se oli pelottavaa aikaa minul-
le, koska tiesin vallan hyvin, että seurauksena voimakkaasta todistuksestamme kansalaisoi-
keuteni, maahanmuuttolain perusteella, todennäköisesti hylättäisiin. Voisin mahdollisesti 
myös menettää ikuisiksi ajoiksi oikeuteni asua Israelissa. Tavalla tai toisella tulee meille 
jokaiselle, Jeesuksen seuraajina, tilaisuus puolustaa tai kieltää Hänen jumaluutensa. Kuinka 
voisin kieltää Hänet? Ja mitä hyötyä olisi Israelin kansalaisuudesta, jos menettäisin taivaan kan-
salaisuuden? Herra oli ilmoittanut meille niin selvästi, ettei Hänelle ollut tärkeää, tulisiko 
minusta Israelin kansalainen vai ei. Hänelle merkitsi vain vastaus kysymykseen, onko Jeesus 
Jumalan Poika ja Israelin Messias? Tiesin, että tuohon kysymykseen piti vastata, ja rakkau-
teni Israelia kohtaan piti tämän vuoksi laittaa alttarille. Tiesin rakastavani Jeesusta (Hänen 
armostaan) liian paljon, kieltääkseni Hänet.

Seuraava luku sisältää julkilausuman sellaisena, kuin me sen Korkeimmalle oikeudelle 
esitimme. (Poistin ainoastaan hepreankieliset Raamatun kohdat.) Jotkut lausumat ovat vas-
tauksia sisäasiainministeriön esittämiin kysymyksiin, tai oikeudenkäynnissä esiin tulleisiin 
kysymyksiin. Tiesimme, että julistuksemme täytyi selvästi vahvistaa Jeesuksen identiteetti 
Jumalan Poikana ja Israelin Messiaana, ja sen tuli pohjautua pyhiin kirjoituksiin, ei mille-
kään teologialle tai perinteelle... Tiesimme, että meille oli annettu etuoikeus vastata sekä 
itsellemme, että Israelille:

”Kun Jeesus tuli Filippuksen Kesarean tienoille, kysyi Hän opetuslapsiltaan sa-
noen: ’Kenen ihmiset sanovat, Ihmisen Pojan olevan?’ Niin he sanoivat: ’Muu-
tamat Johannes Kastajan, toiset Eliaan, toiset taas Jeremiaan tahi jonkun muun 
profeetoista.’ Hän sanoi heille : ’Kenenkä te sanotte minun olevan?’                     
Matt. 16:13 - 15

21. LUKU

DORFLINGER VASTAAN BURG

Alkuperäisessä selonteossani Korkeimmalle oikeudelle pidin epäoikeudenmukaisena 
sitä, että koska uskon Jeesukseen Messiaana, se oli riittävä syy oikeudenkäynnille. 
Alkuperäisessä lausunnossani oikeudelle en ollut tuntenut tarvetta rakentaa ja se-

littää tuota uskoa.
Marraskuun 28. päivänä sisäasiainministeriö piti pitkän esitelmän arvoisalle oikeudelle, 

kuvaillen uskoa Jeesukseen tavalla, joka on hyvin kaukana omasta henkilökohtaisesta us-
kostani. Siellä nousi esiin kysymys Jeesuksesta Jumalan Poikana, ja kasteen merkityksestä. 

Sen vuoksi laadin tämän selonteon, koska henkilökohtaisella uskollani näyttää olevan 
keskeinen asema käsiteltävissä kysymyksissä. En usko Korkeimman oikeuden voivan tehdä 
tärkeää, uskooni perustuvaa päätöstä, kansalaisuuttani Israelissa, - ilman, että tämä uskoni 
perusta selvitetään perin pohjin.

PUOLUSTUSSELVITYS

 Rouva E. Dorflinger vastaan Tohtori J. Burg,
 Poliisi- ja Sisäasiainministeri
 Korkein hallinto-oikeus

Jerusalem, Israel

Tammikuu 1979
                                                 

I

Ottaen huomioon kaikki asiat, joista sisäasiainministeri minua syyttää, pidän itseäni on-
nellisena, arvoisa oikeus, että saan esittää teille puolustukseni. Erityisesti, koska tämä on 
oikeudenmukainen oikeusistuin, ja tuomarit ovat avomielisesti hyväksyneet pyyntöni saada 
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perustella kantaani. Pyydän teitä lukemaan nämä lauseet kärsivällisesti.

On kiistämätön tosiasia, että synnyin juutalaisena juutalaisista vanhemmista, ja olen elänyt 
juutalaisena lapsuudestani tähän asti. On tunnettua, että vanhemmillani on ollut johtava 
asema juutalaisessa yhteisössä Yhdysvalloissa.

Tänään vetoan teihin, Jumalan isillemme antaman lupauksen perusteella, Israelin toivon 
– Messiaan tulemuksen perusteella, joka on ollut kansamme kaipaus ja huokaus kautta 
aikojen tähän päivään asti.

Kolme vuotta sitten myös minä luulin, että usko Jeesukseen on vieras juutalaisuudelle. 
Asenteeni muodostui ja periytyi lähes kaksituhatta vuotta vanhoista ortodoksijuutalaisista 
ennakkoluuloista Jeesusta kohtaan. Ne tunkeutuivat ja saivat valtaansa konservatiivisen, 
reformoidun ja maallistuneen juutalaisuuden.

Lapsuudestani asti minuun suhtauduttiin vihamielisesti juutalaisena. Nämä henkilöt sa-
noivat itseään kristityiksi. Sain maistaa sitä vihaa ja ennakkoluuloisuutta, joka on ei-juu-
talaisten sydämissä. Jouduin heidän antisemitisminsä kohteeksi. Minua kutsuttiin nimillä 
”saastainen juutalainen” ja ”Kristuksen tappaja”. Näitten kokemusten seurauksena yhdistin 
Jeesuksen nimen pelkoon ja tuskaan sydämessäni. Kasvoin kielteisyyteen ja haavoituin, ku-
ten niin monet kansastamme ovat kokeneet, ja edelleen kokevat diasporassa.

Kaikkien näiden vuosien aikana Jumalan läheisyys ja läsnäolo olivat kuitenkin todellisia 
elämässäni. Vaikka Jumala oli ollut minulle todellinen aikaisempinakin vuosina, niin vasta 
kolme vuotta sitten sain oppia tuntemaan Jumalan rakkauden korkeuden, syvyyden, leve-
yden ja pituuden, Hänen Poikansa rakkauden koskettaessa sydäntäni. Kohdatessani tämän 
rakkauden tiesin välittömästi, että Jeesuksella ei ollut mitään osaa niihin hirmutekoihin, 
joita Hänen nimessään tehtiin kansallemme.

Kaksi asiaa selvisi minulle pian sen jälkeen, kun olin kohdannut Jeesuksen. Ymmärsin, että 
en kyennyt selkeästi näkemään kuka Hän oli, jos tutkin Häntä perinteisellä juutalaisella tai 
kristillisellä asenteella. Mutta Jumala oli ilmoittanut Hänet minulle aivan uudessa valossa, 
totuuden valossa.

On tunnettu tosiasia, että ortodoksijuutalaisuus on Messiaana esiintyvää Jeesusta vastaan. 
Tämän todistaa nimi, joka Hänelle on annettu Talmudissa, nimi Yeshu. Tämä on lyhenne, 
ja muodostuu sanoista: ”Hävitköön Hänen muistonsa”. Surullista on, että kaikki tuntevat 
Hänet tällä nimellä nyky- Israelissa, vaikka suurimmalla osalla ihmisistä ei ole aavistusta-

kaan siitä, että tämä ei ole Hänen nimensä. Se on vain vääristymä. Tässä eräs esimerkki siitä 
virheellisestä kuvasta, joka Israelilla on Jeesuksesta. Häntä kutsutaan tällä nimellä enimmäl-
ti tietämättömyydestä, sillä ihmiset elävät sokeudessa.

Toisaalta – perinteinen kristillisyys on käytännössä, ja suhteessaan Israeliin, lähes täysi vas-
takohta sille, mitä Jeesus opettaa Uudessa Testamentissa. Se on ainoa todellinen ja asianmu-
kainen lähde, kun halutaan tietää mitä usko Jeesukseen on. Uusi testamentti ei kerro mitään 
muuta kuin sen, mitä Mooses ja Israelin profeetat ennustivat tapahtuvan; että Messias nousisi 
ennen toisen temppelin tuhoa Daavidin suvusta; että Hänen omansa hylkäisivät Hänet ja tuo-
mitsisivat Hänet kuolemaan; että Hänestä tulisi syntien sovitus; ja että Hän nousisi kolman-
tena päivänä kuolleista, todistuksena siitä, että Hän on todellinen Messias ja Jumalan Poika.
 
Uskoa Jeesukseen ei Uudessa testamentissa mitenkään pidetä ”uutena uskontona”. Itse asi-
assa Tanach ja Uusi testamentti eivät kuvaa Jumalaa uskontojen Jumalana. Hän on liittojen 
Jumala. Jumala ei koskaan puhu antavansa Israelille uskontoa. Emme myöskään koskaan 
lue juutalaisen uskonnon perustamisesta. Jumala ilmaisee itsensä Israelille liittojen kautta. 
Messiaan tulemuksessa Jumala on tehnyt uuden liiton Israelin kanssa Pojassaan, lupauksen-
sa mukaan. Jeremia 31:31 - 33
          

”Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan 
heimon kanssa uuden liiton; 
en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä 
tartuin heidän käteensä 
ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka (liittoni) he ovat rikkoneet, vaikka 
minä olin ottanut heidät omikseni, 
sanoo Herra. Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa 
niiden päivien tultua, sanoo Herra: 
Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; 
ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.”

         

Tämä Uusi liitto on tiivistelmä Jumalan jatkuvasta ilmestymisestä Israelille; alkaen Aab-
rahamin liitosta (1. Mooseksen kirjassa), seuraavaksi liitto Siinain vuorella (2. Mooseksen 
kirjassa) ja lopulta Uusi liitto, jonka Hän tekee Israelin kanssa Messiaan kautta. Tämä on 
todellista Jumalan juutalaisuutta!

Diasporassa juutalaisen kansan on määritellyt ortodoksijuutalaisuus. Kautta sukupolvien 
ovat rabbit ottaneet itselleen ehdottoman auktoriteetin määritellessään teologisia kysymyk-
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siä, ja he ovat vetäneet didaktisia johtopäätöksiä, jotka eivät ole olleet muuta kuin ihmisten 
mielipiteitä ja ajatuksia. Tuskin heidän keskuudessaan on edes asiaa, josta he voivat todella 
olla samaa mieltä.

Mielestäni nyt on tärkeää esittää kysymys, onko oikein, että rabbit vaativat saada yksin mää-
ritellä ”kuka on juutalainen”. Tutkittaessa juutalaisten historian jatkuvuutta, nousevat tie-
tyt yhteydet esiin. Juutalaiset ovat raamatun - Tanahin ihmisiä. Tanah puhuu yksinomaan 
Jumalan, kansan ja Israelin maan välisestä yhteydestä. Sionistinen kutsu juutalaisille on 
tässä Raamatun, kansan ja maan suhteessa. Raamatussa juutalaisten karkottamista heidän 
maastaan ei koskaan kuvata jumalallisena siunauksena vaan päinvastoin, sitä pidetään aina 
jumalallisena rankaisuna synnistä. Sekä kansamme pakenemista Israelista vuonna 70 jKr., 
että kahtatuhatta vainon ja kärsimyksen vuotta, jotka sitten seurasivat, voidaan realistisesti 
pitää Jumalan tuomiona juutalaisten yllä. Tätä  hajaannuksen aikaa ei missään nimessä voi 
kuvata ”juutalaisen kulttuurin ja uskonnon kukoistuskautena”. Koetellessaan Jumala muis-
taa armonsa Israelia kohtaan:

”Sillä minä olen sinun kanssasi, sanoo Herra, ja pelastan sinut. Minä teen lopun 
kaikista kansoista, joiden sekaan minä olen sinut hajottanut; ainoastaan sinusta 
minä en loppua tee: minä kuritan sinua kohtuudella, mutta rankaisematta minä 
en sinua jätä.” (Jeremia 30:11)

Rabbinistisessa juutalaisuudessa rabbit ovat ottaneet itselleen Jumalan sanan, Tanahin, auk-
toriteetin, ja ovat korvanneet itse lähteen lukemattomilla mielipiteillä, tulkinnoilla, mää-
ritelmillä ja johtopäätöksillä, jotka ovat täysin ristiriidassa itse Tanahin opetusten kanssa. 
Eikö Tanah sano 5. Mooseksen kirjassa 12:32:

”Kaikkea, mitä minä käsken, noudattakaa tarkoin. Älkää siihen mitään lisätkö 
älkääkä siitä mitään ottako pois.”
 

Eikö rabbinistinen juutalaisuus ole tämän käskyn suurinta rikkomista, koska se jatkuvas-
ti lisäilee Jumalan yksinkertaiseen ja happamattomaan sanaan omiaan? Eivätkö rabbit ole 
antaneet itselleen vapauden, josta Jumala varoittaa? Eikö rabbien tulkinnoista ole tullut 
silmälasit, jonka läpi juutalaisen on pakko lähestyä ja ymmärtää Tanahia? Eikö ortodoksi-
juutalaisuus määrittele harhaopiksi sellaista, joka eroaa heidän tulkinnastaan, ennemmin 
kuin sellaista, mikä ei ole yhdenmukaista Jumalan sanan kanssa?

Pääpuhuja Raamatussa, tai Persoona sanan takana, on Jumala itse. Aina on kirjoitettu: 
”Näin sanoo Herra...” tai ”Herran sana tuli minulle...” Raamattu kutsuu Israelia tulemaan 

elävän, puhuvan, pyhän Jumalan yhteyteen, parannuksenteon ja kuuliaisuuden kautta. 
Rabbinistinen juutalaisuus puolestaan sanoo: ”Näin sanoo rabbi se ja se…” ja vie koko 
kansakunnan rasittavaan, ihmisten olettamusten ja opetusten siteeseen. Se on saanut ai-
kaan vakavaa vieraantumista Jumalasta, ja rabbinistisen juutalaisuuden ikeen hylkäämisen 
uudenaikaisen Israelin enemmistön keskuudessa. Eikö Herra varoittanut meitä tästä surul-
lisesta tilanteesta Jesajan kautta:

”Ja Herra sanoi: Koska tämä kansa lähestyy minua suullaan ja kunnioittaa minua 
huulillaan, mutta pitää sydämensä minusta kaukana, ja koska heidän jumalan-
pelkonsa on vain opittuja ihmiskäskyjä, sen tähden, katso, minä vielä teen tälle 
kansalle kummia tekoja - kummia ja ihmeitä, ja sen viisaitten viisaus häviää, ja sen 
ymmärtäväisten ymmärrys katoaa.”
Jesaja 29:13 - 14

Jumalan ja juutalaisten uskonnollisten laitosten välinen ristiriita alkoi lähes kaksituhatta 
vuotta sitten, kun Jeesus kutsui Israelin kansaa palaamaan oikeaan jumalasuhteeseen. Uusi 
testamentti kertoo konflikteista Jeesuksen ja niiden välillä, jotka ovat aloittaneet nämä rab-
binistiset perinteet ja opetukset. Jeesuksen aikana juutalaisuus oli tienhaarassa. Jeesus kutsui 
Israelin kansaa palaamaan Jumalaan keskittyneeseen juutalaisuuteen, jonka fariseukset oli-
vat korvanneet uskonnollisilla järjestelmillä. He ohittivat Jumalan käskyt omien perinteit-
tensä vuoksi. He kumosivat Jumalan sanan arvon omilla opeillaan ja opetuksillaan, siihen 
määrään asti, että sanoivat Jumalan sanan tulevan ymmärretyksi ainoastaan heidän kauttaan

Kuten väitin anomuksessani, sisäasiainministeri on todellakin perustanut päätöksensä olla 
myöntämättä minulle Israelin kansalaisoikeutta virheellisille olettamuksille, jotka ovat sa-
moja, rabbinistisia perusteita. Ministeri on omien uskonnollisten ideoidensa vanki. Hänen 
päätöksensä oli laiton, vaikka hän kuuluu uskonnolliseen ryhmään, joka pitää uskoani har-
haoppisuutena. ”Maahanmuuttolaki” on maallinen laki, jota tulee noudattaa rehellisellä, 
laillisella ja objektiivisella tavalla.

On tärkeää korostaa tässä jälleen, että ainoa tapa ymmärtää, mitä Jeesukseen uskominen 
tarkoittaa, löytyy yksin Uudesta testamentista. Kaikki muut selitykset, kuten teologiset 
uskontunnustukset, tulivat paljon myöhemmin. Ne olivat ihmisten antamia selityksiä ja 
tulkintoja, eivätkä ne sisälly itse Uuteen testamenttiin. Nämä uskontunnustukset taas olivat 
pohjana ihmisten tekemille kristillisille uskontokunnille, jotka perustettiin myöhemmin. 
Uusi testamentti on lähde, joka avaa uskon juutalaiseen Messiaaseen, Jeesukseen. Tämä 
kirja on uskollisten, juutalaisten silminnäkijöiden kirjoittama. He raportoivat tarkasti nä-
kemiänsä ja kokemiansa tapahtumia.
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Uudessa testamentissa Jeesus tekee omille opetuslapsilleen kysymyksen, koskien hänen 
identiteettiään. Hän kysyy Matteuksen evankeliumin luvussa 16:13 - 17

”Kun Jeesus tuli Filippuksen Kesarean tienoille, kysyi Hän opetuslapsiltaan sa-
noen: ”Kenen ihmiset sanovat Ihmisen Pojan olevan?” 
Niin he sanoivat: ”Muutamat Johannes Kastajan, toiset Eliaan, toiset taas Jeremi-
aan tahi jonkun muun profeetoista”. 
Hän sanoi heille: ’Kenenkä te sanotte minun olevan?” Simon Pietari vastasi ja 
sanoi: ”Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika. ”
Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Autuas olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei 
liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa.”

Tästä tekstistä selviää, että Jeesus itse ymmärsi, että ainoastaan jumalallisen ilmestyksen 
kautta voi ihminen tuntea ja tunnustaa, että ”Jeesus on Messias, elävän Jumalan Poika”. 
Teologia ja teologiset uskontunnustukset ovat vieraita puhtaalle ja yksinkertaiselle, uustes-
tamentilliselle uskolle Jeesukseen.

Jeesuksen identiteetti ei ole teologisen määritelmän avulla selitettävissä, vaan jumalallisen 
ilmestyksen. Ymmärrykseni Jeesuksesta ei perustu teologisiin määritelmiin, vaan Jumalan 
henkilökohtaiseen ilmoitukseen Hänen Henkensä kautta, ja Hänen sanansa mukaan. Ju-
malallinen ilmestys on aina ollut ainoa todellinen tapa, jolla Israelin Jumala viestittää kan-
salleen – kautta koko Raamatun, alusta loppuun.

Jesajan 53. luvussa profeetta antaa selvän kuvan tästä identiteetistä, tämän viattomuudesta, 
hylkäämisestä, sovittavasta kuolemasta ja jopa kuolleista nousemisesta.

 ”Kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran kasivarsi ilmoitetaan? 
Hän kasvoi Herran edessä niin kuin vesa, niin kuin juuri kuivasta maasta. 
Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta; me näimme hänet, mutta ei ollut hä-

nellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet. Hän oli ylenkatsottu, ihmisten 
hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peit-
tivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti, meidän sairau-
temme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. 

Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän 
on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain teko-
jemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen 
haavainsa kautta me olemme paratut. 

Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat, kukin meistä poikkesi 
oma1le tielleen. 

Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme.Häntä 
piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niin kuin karitsa, joka teu-
raaksi viedään, niin kuin lammas,

joka on ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei hän suutansa avannut. Ahdistettuna 
ja tuomittuna hänet otettiin pois, mutta kuka hänen polvikunnastaan sitä ajatteli? 
Sillä hänet temmattiin pois elävien maasta; minun kansani rikkomuksen tähden 
kohtasi rangaistus häntä. Hänelle annettiin hauta jumalattomain joukossa; mutta 
rikkaan tykö hän tuli kuoltuansa, sillä hän ei ollut vääryyttä tehnyt eikä petosta 
ollut hänen suussansa. Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet 
sairaudella. Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä ja 
elää kauan, ja Herran tahto toteutuu hänen kauttansa. Sielunsa vaivan tähden hän 
saa nähdä sen ja tulee ravituksi. Tuntemuksensa kautta hän, minun vanhurskas 
palvelijani, vanhurskauttaa monet, sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa. Sen 
tähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän saalista 
jakaa; sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijäin 
joukkoon, hän kantoi monien synnit, ja hän rukoili pahantekijäin puolesta.”

Vaikka tämä on yksi selvimmistä messiaanisista profetioista Tanahissa, niin koko profetiaa 
edeltää kysymys, joka tulee huutona profeetan sydämestä: ”Kuka uskoo meidän saarnam-
me? Kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan?” (Jesaja 53: l). Tämä jälleen kerran vahvistaa, että 
Israelin Messiaan henkilöllisyys voidaan tuntea vain jumalallisen ilmestyksen kautta, joka 
otetaan vastaan uskossa.

II

Toinen kyseenalainen asia on kaste. Tässä on jälleen olennaista, että palaamme alkuperäi-
seen lähteeseen, Uuteen testamenttiin, nähdäksemme, mistä kasteessa on kyse.On tärkeätä 
ymmärtää, että ihmisten perinteet ja opetukset syrjäyttävät jumalalliset käskyt. Niiden tar-
koitus ja käytäntö muuttuvat usein niin, etteivät ne ole tunnistettavissa. Tämä tulee esille 
juutalaisessa ”kashrut”-käytännössä, jossa yksinkertaisesta käskystä on rakennettu valtava 
uskonnollisen harjoituksen rakennelma, jolla ei ole mitään tekemistä alkuperäisen käskyn 
kanssa. 2. Moos. 23:19:

”Älä keitä vohlaa emänsä maidossa.”
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Tästä yksinkertaisesta säädöksestä uskonnolliset ortodoksijuutalaiset ovat keksineet sääntöjä 
kahdesta astiastosta. Tarvitaan kahdenlaisia kattiloita ja pannuja, odotusaikoja lihan ja mai-
don välillä. Kaikilla lisäyksillä he ovat kadottaneet alkuperäisen merkityksen sen kaikessa 
selvyydessä ja yksinkertaisuudessa.

Samankaltainen on kaste. Jeesuksen yksinkertainen käsky tehdä parannus ja upottautua 
veteen kuuliaisuuden tekona, ja Jumalalle vihkiytymisenä, on vääristetty niin, että sitä tus-
kin tunnistaa. Sitä on selitetty väärin siten, että ”sen kautta siirrytään toiseen uskontoon”, 
ja että ”se on merkkinä kristilliseen tunnustuskuntaan kuulumisesta”, sekä perinteisessä 
ortodoksijuutalaisuudessa että kristinuskossa.

Tämä ei selvästikään ole Uuden testamentin opetus, kuten on nähtävissä Pietarin kehotuk-
sessa Israelin kansalle:

”Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja 
Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte. ” 
Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muil-
le apostoleille:

”Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?” 
Niin Pietari sanoi heille: ”Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen 

Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin saatte Pyhän 
Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu …”
Ap.t. 2:36 - 39)

Näistä jakeista näemme, ettei kastetta ole ajateltu millään tavalla siirtymisenä toiseen us-
kontoon, vaan ennemmin sydämen kääntymisenä Jumalan puoleen. Tämä tosiasia koros-
tuu tutkiessamme, kuinka ihmiset reagoivat Johannes Kastajaan:

”Silloin vaelsi hänen tykönsä Jerusalem ja koko Juudea ja kaikki Jordanin ympä-
ristö, ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä. Mutta 
nähdessään paljon fariseuksia ja saddukeuksia tulevan kasteelle hän sanoi heille: 
”Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa?” 
Matteus 3:5 - 7

On ilmiselvää, että koko kansa, mukaan lukien silloiset uskonnolliset yhteisöt, hyväksyivät 
kasteen laillisena, juutalaisena parannuksenteon ilmaisuna. 

Itse en koskaan ole tulkinnut kastetta ihmisten perinteitten pohjalta, en juutalaisten enkä 
kristillisten, vaan yksinkertaisesti kuuliaisuuden, ja Jumalalle vihkiytymisen ilmauksena.

Tässä jälleen, koskien asiaamme, sisäasiainministerin näkökulma on selvästi saanut vaikut-
teita hänen uskonnollisesta taustastaan. Eikä tämä tekijä ole riittävä hänen ennakkoluuloi-
sessa tulkinnassaan maallisesta laista, ”maahanmuuttolaista”.

III

Moderni ortodoksijuutalaisuus toteaa, että se ei voi hyväksyä teologiaansa sisältyväksi min-
käänlaista väitettä siitä, että Jumalalla olisi poika. Mutta heidän ehdotonta mielipidettään, 
joka kieltää Messiaan identiteetin Jumalan Poikana, ei ole löydettävissä Raamatusta.  Sen 
sijaan siitä kertoo Jeesuksen ja hänen seuraajiensa todistukset. He todistavat, että Hän on 
Messias, elävän Jumalan Poika. Sille tosiasialle perustuen, että juutalaisuuden alkuperä on Ta-
nahissa, Toorassa (laissa), profetioissa ja kirjoituksissa, jotka ovat Jumalan inspiroimia, ovat or-
todoksijuutalaisuuden johtajat kokeneet oikeaksi vaatia itselleen auktoriteetin, perustaessaan 
omat uskonnolliset laitoksensa. Omalla voimallaan he ovat antaneet itselleen ja opetuksilleen 
auktoriteetin, ja he kutsuvat sitä jumalalliseksi. Rabbit ovat menneet niin pitkälle, että ovat 
olettaneet omistavansa korkeimman auktoriteetin päättää, mikä on Jumalasta ja mikä ei. Se, 
mitä he laskevat juutalaisuuteen kuuluvaksi, on Jumalasta, ja mitä he eivät pidä. juutalaisena, 
ei ole Jumalasta. Tämä on synnyttänyt ihmisten tekemän uskonnon, joka nyt on kasvanut 
täyteen kypsyyteensä, jossa ihmisten perinteet ja tulkinnat ovat kasvattaneet erottavan muu-
rin, jonka toisella puolella on Jumala itse ja Hänen elävät julistajansa, ja toisella Israelin kansa.

Tämä on tosiasiassa johtanut siihen, että juutalaisten silmillä on peite siinä mielessä, että 
heidän on pakko lukea Jumalan sanaa inhimillisen viisauden silmälasien läpi. Heitä on 
rajoitettu ja estetty lukemasta ja näkemästä yksinkertaista Jumalan sanaa, johon ei ole kos-
kettu ihmiskäsin. Yksinkertaista, profetiassa ilmaistua totuutta, jossa odotetaan Jumalan 
Messiaan tuloa, on leimattu ”kristilliseksi”, ”ei juutalaiseksi” ja harhaoppiseksi. Rabbit ovat 
suoraan vastustaneet Jeesusta, ja tämän asenteen kautta he ovat päätyneet ei-raamatullisiin, 
ei-juutalaisiin ja harhaoppisiin määritelmiin, sanojen varsinaisessa merkityksessä. Se, mikä 
on juutalaista Jumalan määritelmän mukaan, (koska se on saanut alkunsa Hänen luotaan 
taivaasta), ovat rabbit nimenneet ”kristilliseksi”, koska se ei vetoa ihmisten viisauteen.

Rabbit ovat pitäneet tarkasti ja täsmällisesti Messiaan identiteettiä kuvailevia kirjoituksia 
”kristillisinä, kliseemäisinä perusväitteinä”. He ovat kieltäytyneet selittämästä näitä kirjoituk-
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sia millään selvällä ja tarkalla tavalla. He väittelevät keskenään, eivätkä koskaan pääse mihin-
kään suoraan johtopäätökseen, joka osoittaisi Jumalan täyttäneen tarkalleen nämä profetiat.
 
Rabbinistisesta juutalaisuudesta on tullut suhteellinen uskonto, joka muodostuu yhden 
rabbin tulkinta vastaan toisen rabbin tulkintaa. Se kieltää Jumalan sanan kaiken suoran ja 
täsmällisen täyttymyksen, joka vakuuttaa ihmiselle, että Jumala on todellinen, ja että Hän 
täydellisesti täyttää lupauksensa.

Tällainen teologia on täysin inhimillistä, ja se tulee avoimesti asettaa kyseenalaiseksi ja tor-
jua niillä alueilla, joilla se väittää olevansa jumalallinen auktoriteetti. Ortodoksijuutalai-
suus on usein ristiriidassa Jumalan sanan kanssa – juuri sen sanan kanssa, johon se väittää 
perustuvansa. Se tuomitsee ne, jotka kieltäytyvät olemasta samaa mieltä sen väitteiden ja 
tulkintojen kanssa, sanomalla heitä harhaoppisiksi ja jopa ei-juutalaisiksi. Tämä ilmentää 
suurta hengellistä ylpeyttä.

Minun täytyy todeta, että uskoni perusta on Jumalan sana, ja että juutalaisuuttani eivät mää-
rittele ihmiset, vaan Jumala ja Hänen sanansa auktoriteetti. Tässä haluan puolustaa raama-
tullista todistetta uskolleni Jeesukseen Jumalan Poikana. Lupaus Messiaasta, jonka alkuperä 
edeltää Hänen syntymistään ihmiseksi, joka tosiasiassa on Jumalan Poika, on Jumalan lupaus 
Israelille Hänen profeettojensa kautta, ja on todellisuudessa Jumalan juutalaisuutta parhaim-
millaan. Tarkastelkaamme Miikan profetiaa, joka viittaa Messiaan syntyvän Beetlehemissä:

”Mutta sinä Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen jou-
kossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on 
muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista.”  Miika 5:l 

Tätä tärkeää Raamatun jaetta ei voida ohittaa, kuten sisäasiainministeri teki, sanomalla sitä 
tyypilliseksi jakeeksi, johon kristityt aina vetoavat väitteissään. Tämä on surkea tapa kumota 
asia, eikä se tarkoita tai todista mitään. Kristityt eivät kirjoittaneet tätä jaetta. Miika, israeli-
lainen profeetta, puhui nämä sanat jo kauan ennen kuin Jeesus tuli ihmiseksi. Ne eivät olleet 
Miikan ajatuksia, vaan ne olivat Jumalan lupaus Messiaskuninkaasta, ja Jumalan ilmoitus 
tämän kuninkaan ikuisesta identiteetistä. ”Jonka alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista 
ajoista” – Hänen luonteensa on tosiasiassa ikuinen, jumalallinen. Tämä on Jumalan todistus 
Messiaasta, ja minä, juutalainen nainen, olen riittävän yksinkertainen hyväksyäkseni sen.

Toisessa psalmissa Israelin luvattua kuningasta kuvataan profeetallisesti, sekä Messiaaksi, 
että Jumalan Pojaksi. Tässä psalmissa Jumala todistaa, että Hän tekee Pojastaan koko omai-
suutensa perillisen ja antaa Hänelle koko maailman ja sen kaikki kuningaskunnat:

”Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voi-
deltuansa vastaan:” Psalmi 2:2

”Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle: ”Sinä olet minun 
poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Ano minulta, niin minä annan paka-
nakansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi.” Psalmi 2:7 - 8

Kuinka kukaan, joka todella uskoo Jumalan innoittamaan sanaan voi kieltää, että Jumala 
todistaa Hänen Messiaansa ja Kuninkaansa olevan myös Hänen Poikansa? Mikä ihmeelli-
nen lupaus, että Jumala itse synnyttää pojan ja voitelee Hänet Messiaakseen! Jälleen minun 
täytyy vakuuttaa, että tämä on Jumalan omaa todistusta juutalaisesta Messiaasta, ja minä, 
juutalainen nainen, olen riittävän yksinkertainen uskoakseni sen.

Kun profeetta Jesaja näkee tämän Pojan tulevan maailmaan, istuakseen Daavidin val-
taistuimella ja tuodakseen Jumalan iankaikkisen kuningaskunnan, ainoastaan Pyhä Henki 
panee jumalallisia nimiä hänen suuhunsa:

”Sen tähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja syn-
nyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.”  Jes. 7:14

”Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herra-
us, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikki-
nen isä, Rauhanruhtinas.

Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton, Daavidin valtaistuimella ja hä-
nen valtakunnallansa; se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella 
nyt ja iankaikkisesti. 

Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä.”  Jes. 9:5 - 6

Kuinka Tanah voi antaa näin voimallisia nimiä tulevalle kuninkaalle; ”Jumala meidän kans-
samme”, ”Iankaikkinen Isä”, ”Väkevä Jumala”? Kuinka Jumalan profeetta ei pitänyt pilkka-
naan kuvata tätä lasta nimityksillä ”Jumala meidän kanssamme”, ”Väkevä Jumala”? Kuinka 
Jumala on sallinut profeetalleen tällaisen rohkeuden vaatimatta tuhoa väärälle profeetalle tai 
kirkastamalla nämä sanat niin, ettei kukaan saattaisi ajatella Jumalan tervehtineen meitä Mes-
siaassa? Voiko tämä itse asiassa olla Israelin Jumala puhumassa sanoja, jotka myöhemmin 
ovat ristiriidassa rabbinistisen teologian kanssa? Voisiko olla, että jos sanoisin tänä päivänä, 
että luotan Jumalan sanaan ja uskon Hänen lupaukseensa, niin kuin lapsi uskoisi isäänsä 
lapsenomaisella uskolla, tulkitsematta Hänen sanaansa, että tämä usko Hänen sanaansa tekisi 
minusta ei-juutalaisen? Voisiko olla mahdollista, että uskominen mieluummin Israelin Juma-
laan kuin rabbeihin, tekisi tyhjäksi juutalaisen identiteettini? Eikö tämä ole vaarallinen tapa 
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suhtautua Jumalaan ja Hänen sanaansa? Jos juutalaiset uskonnolliset auktoriteetit kieltäytyvät 
hyväksymästä Jumalan sanaa sen yksinkertaisessa lupauksessa, niin eikö olisi Jumalan uhmaa-
mista, että Häneen uskova sanoisi, ettei hän enää ole juutalainen, koska hän ei alistu rabbien 
opetukselle. Eikö tämä riistä Jumalalta auktoriteettia, ja aseta ihmistä Jumalaakin korkeam-
paan asemaan? Pelätkäämme päätöksiä, joita meidät johdetaan tekemään!

Riittäköön tämä raamatulliseksi todisteeksi osoittamaan Messiaan Jumalan Pojaksi, vaikka 
lista onkin paljon laajempi. Tästä seuraa tietysti kysymys: ”Kuinka voidaan taata, että Jee-
sus on luvattu Messias?” Minun on tässä jälleen toistettava itseäni. Ei ole olemassa muuta 
tapaa tietää, että Jeesus on Jumalan Poika ja luvattu Messias, kuin uskon kautta ja Hänen 
Henkensä ilmoituksessa meille. Kuitenkin Jumala halusi antaa selvän todisteen Jeesuksen 
messiaanisuudesta. 

Danielin kirjassa on aikataulu Hänen ilmestymisestään. Tämä jae ei salli minkäänlaisia 
tulkintoja. Daniel 9: 24 -26:ssa Jumala antaa tarkan ajan Messiaan ilmestymisestä, lupaa 
Hänen hylkäämisensä, ja selvästi osoittaa, että toisen temppelin ja pyhän Jerusalemin kau-
pungin hävitys seuraa Messiaan ilmestymistä ja kuolemaa:

”Seitsemänkymmentä viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungille-
si; silloin luopumus päättyy ja synti sinetillä lukitaan, ja pahat teot sovitetaan, ja 
iankaikkinen vanhurskaus tuodaan, ja näky ja profeetta sinetillä vahvistetaan, ja 
kaikkein pyhin voidellaan.

Ja tiedä ja käsitä: siitä ajasta, jolloin tuli se sana, että Jerusalem on jälleen 
rakennettava, voideltuun, ruhtinaaseen, asti, on kuluva seitsemän vuosiviikkoa; 
ja kuusikymmentäkaksi vuosiviikkoa, niin se jälleen rakennetaan toreinensa ja 
vallihautoinensa, mutta keskellä ahtaita aikoja. 

Ja kuudenkymmenenkahden vuosiviikon mentyä tuhotaan voideltu, eikä hänel-
tä jää ketään.  Ja kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävän ruhtinaan väki, mutta 
hän itse saa loppunsa tulvassa. Ja loppuun asti on oleva sota: hävitys on säädetty!”

Koetelkaamme tätä 5. Moos. 18:22 mukaan.

”Kun profeetta puhuu Herran nimessä, ja kun se, mitä hän on puhunut, ei tapah-
du eikä käy toteen, niin sitä sanaa Herra ei ole puhunut. ”

Jos Jumala ei ole täyttänyt tätä profetiaa, ja on ilmeistä, että profetian täyttymisen aika oli 
lähes kaksituhatta vuotta taaksepäin, niin Daniel, jota on pidetty luotettavana profeettana, 
pitää hyljätä vääränä profeettana.

Jos taas toisaalta se täytettiin, kun Jeesus Nasaretilainen saapui historiallisesti Jerusale-
miin aasin selässä nöyränä, juutalaisten kuninkaana (Sakariaan profetian Sak. 9:9 mukaan*) 
sunnuntaina, ennen pääsiäistä, vuonna 32 Kr. Jumala ja Hänen sanansa on osoitettu oike-
aksi. Kaikki tietävät sen historiallisen tosiasian, että toinen temppeli ja Jerusalem hävitet-
tiin vuonna 70 jKr.  Tämä on Danielin profetian toinen osa. Kutsuttakoon rabbinistinen 
juutalaisuus korokkeelle vastaamaan, sillä se on jyrkästi torjunut Jeesuksen ja kieltänyt, että 
Jumalan Messias olisi jo tullut. 

Minä valitsen uskon Jumalan sanaan, enkä voi hyväksyä, että uskomalla Jumalan olevan 
uskollinen sanalleen, en enää olisi juutalainen!

Jeesus sanoi ihanasti:

”Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja 
ne juuri todistavat minusta; ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elä-
män.”
Joh. 5:39 - 40

Hänen seuraavat sanansa ovat tuskalliset: 

”En minä ota vastaan kunniaa ihmisiltä.”  Joh. 5:40
___________________________________________________________

 * Iloitse suuresti, tytär Siion, riemuitse, tytär Jerusalem, sillä sinun kuninkaasi 
tulee sinulle! Vanhurskas ja auttaja hän on, on nöyrä ja ratsastaa aasilla, aasintam-
man varsalla.

Todistan tällä julkilausumallani, että uskon Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalan ole-
van todellinen. Ja minkä Hän lupaa sanassaan, Hän myös täyttää todesti ja asiallisesti. Mi-
nulta kielletään kansalaisoikeus tänään, koska uskon, että Jumala täyttää sanansa lupaukset 
tarkasti ja totuudellisesti. Jumala on sanonut sanassaan:

”Ei Jumala ole ihminen, niin että hän valhettelisi, eikä ihmislapsi, että hän ka-
tuisi. Sanoisiko Hän jotakin eikä sitä tekisi, puhuisiko jotakin eikä sitä täyttäisi?
4. Moos. 23:19

Rabbinistinen nykyjuutalaisuus ainoastaan kieltää ja tarjoaa tulkintoja, mutta kieltäytyy 
kommentoimasta Jumalan sanan tarkkuutta. Jumala itse todistaa Israelille profeettojen 
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kautta, että Jeesus on Messias, juutalaisten Kuningas. Olen uskollinen Israelin Jumalalle ja 
Israelin profeetoille, ja todistukseni on, että Jumala on täyttänyt sanansa. Jeesus Nasaretilai-
sessa – sana tuli lihaksi.

IV (a)

Tässä tapauksessa on hyvin tärkeää tarkastella kuinka Uusi testamentti käsittelee Israelin kan-
saa, ja Jumalan suhdetta Israelia kohtaan. Siten voimme paremmin ymmärtää Israelin suh-
detta ei-juutalaisiin. Tämä on alkuperäinen näkökulma, ja ainoa laillinen tapa, mikä voidaan 
hyväksyä auktoriteettina todelliselle uskolle Messiaaseen. Täytyy muistaa, että Uuden testa-
mentin näkökulma on ilmoitus siitä, mistä ensimmäiset juutalaiset uskovaiset pitivät kiinni. 
Uuden testamentin muistiinmerkityt todistukset Jeesuksesta Messiaana, ovat uskovan juu-
talaisen vähemmistön keräämiä kirjoituksia ja saarnoja. On myös hyvin tärkeää, että arvoisa 
Oikeus ymmärtäisi, että olen liittynyt näihin alkuperäisiin juutalaisiin uskoviin , enkä kaksi-
tuhatvuotiseen kristinuskoon, joka usein on suuresti hairahtunut Jeesuksen opetuksista. Noita 
varhaisia uskovia pidettiin edelleen juutalaisina, vaikka he hylkäsivät aikansa rabbinistisen 
ajattelutavan, ja vaikka heidän aikansa rabbit hylkäsivät heidät. On tärkeää huomauttaa, että 
monet rabbien ja pappien joukossa myös hyväksyivät Jeesuksen Messiaana:

”Ja Jumalan sana menestyi, ja opetuslasten luku lisääntyi suuresti Jerusalemissa. Ja 
lukuisa joukko pappeja tuli uskolle kuuliaisiksi.” Ap.t. 6:7

Ilmiö, jossa juutalaiset uskovat Jeesukseen, ei ole tämän vuosisadan uusi kristillinen ilmaus, 
joka olisi osoitettu juutalaisille, että he paremmin voisivat hyväksyä kristinuskon. Tämä on 
uskon juuri, joka sai alkunsa Israelissa. Uskovien ensimmäinen yhteisö muodostettiin Siio-
nin vuorella. Tämän päivän perspektiivi on niin vääristynyt, että se täytyy sovittaa täydelli-
sesti uudelleen. Vuosisatojen ikäistä kysymystä Jeesuksesta ja juutalaisista täytyy tarkastella 
tuoreesti ja objektiivisesti senkin kustannuksella, että joutuu ravistelemaan pahoin rabbi-
nistisen juutalaisuuden rakennelmaa. Tämä on tehtävä totuuden, ja koko totuuden tähden.

Apostolien teoissa on useita apostolien tekemiä huomautuksia Israelin kansalle. Ne ovat 
hyvin paljastavia ja Oikeuden on hyvä lukea ne. Nämä apostolit olivat itse juutalaisia, ja 
monet olivat syntyperäisiä israelilaisia. Simon Pietari, apostoli ja Jeesuksen läheinen opetus-
lapsi, puhui Israelin kansalle helluntaijuhlassa seuraavat sanat:

”Miehet, juutalaiset ja kaikki Jerusalemissa asuvaiset, olkoon tämä teille tiettävä, 
ja ottakaa minun sanani korviinne.” Ap.t. 2:14

Hän vetoaa ihmisiin, että nämä tutkisivat kirjoituksia ja tunnistaisivat, että Jeesus on luvat-
tu Messias Daavidin siemenestä – lihan mukaan. Hän jatkaa kehotuksella:

 ”Tehkää parannus... sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu.”
Ap.t 2:38 - 39

Lupaus Messiaasta tehtiin ainoastaan Israelin kansalle kansakuntana. Roomalaiskirjeessä 9: 
4-5 Paavali tekee jälleen tämän huomautuksen, puhuessaan juutalaisista ja Jumalan muut-
tumattomasta lupauksesta heitä kohtaan:

”... ovat israelilaisia; heidän lapseus ja kirkkaus ja liitot ja lain antaminen ja juma-
lanpalvelus ja lupaukset; heidän ovat isät, ja heistä on Kristus lihan puolesta, hän, 
joka on yli kaiken, Jumala, ylistetty iankaikkisesti, aamen!”

Paavali toteaa tässä iankaikkisen totuuden. Jumala on tehnyt liittonsa ainoastaan Israelin 
kanssa. Hänen lupauksensa lopullisesta lunastuksesta oli ainoastaan juutalaisille, ei muille 
kansoille. Varhaiset juutalaiset uskovaiset eivät koskaan pitäneet uskoa Jeesukseen Messiaa-
na Israelin kansan raamatullisesta uskosta erillisenä uskontona. Heille oli alusta asti selvää, 
etteivät he olleet ainoastaan ikuisesti sidoksissa liittoihin, jotka alkoivat Aabrahamista, Iisa-
kista ja Jaakobista, vaan he olivat lopulta tulleet täyttymyksen aikaan. Jumala antoi Israelille 
kaiken lupaamansa, erityisesti Messiaan tulemuksen kautta – Hänen iankaikkisen lunastuk-
sensa ja pelastuksensa.

Puheessaan ylimmäiselle papille Apostolien tekojen 7. luvussa Stefanus antaa pitkän esitel-
män Jumalan kansalleen antamista ilmestyksistä – alkaen Aabrahamista, Iisakista, Jaakobis-
ta ja Joosefista, jatkuen Mooseksen aikaan, sekä Israelin vaellusta erämaassa ja lopulta, pro-
feettojen näkyjen kautta Messias Jeesuksen tulemiseen. Stefanuksen puolustuksen tarkoitus 
oli hahmottaa ja alleviivata historiallista ja jatkuvaa Jumalan ilmestystä Israelin kansalle, 
Aabrahamista lähtien Jeesuksen tulemukseen asti. Jeesuksen ilmestyminen, ja Jumalan Is-
raelille antamien lupausten messiaaninen täyttymys, on nähtävä täydellisenä ja lopullisena 
ilmestyksenä, jonka Jumala itse antoi kansalleen Israelille!

IV (b)

Kun ymmärtämyksemme Uudesta testamentista ja Jumalan juutalaisuudesta lisääntyy, niin 
kastekysymys avautuu uudessa valossa, totuuden valossa. Siitä tulee selvä, kun uusitesta-
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mentillinen näkemyksemme Jeesuksesta ja apostolisesta uskosta lisääntyy. Kastetta suoritta-
villa apostoleilla, ja kastetulla Israelin seurakunnalla, ei koskaan ollut mielessään ajatusta tai 
oletusta, että he jättivät kasteessa juutalaisuuden ja siirtyivät toiseen uskontoon. Apostolit 
tunsivat yhden Jumalan ja yhden uskon. Heidän käsityksensä kasteesta oli kastetun osalta 
julistus, että hän oli henkilökohtaisesti hyväksynyt Jumalan uuden liiton Israelin kanssa, ja 
astui veteen sen merkiksi, että hänen syntinsä oli pesty pois – Jeesuksen sovituksen kautta. 
Hän oli hyväksynyt tämän henkilökohtaisesti. Tashlih – perinne rabbinistisessa juutalaisuu-
dessa – muistuttaa kastetta siinä, että yksityisen juutalaisen synnit uskotaan hautautuvan 
veden alle. Jälleen sanottakoon selvästi, että käsitys siitä, että kaste on juutalaiselle ikään 
kuin sisään meno – ovi toiseen uskontoon, on Uuden testamentin mukaan täysin väärin.

Tämä kastekäsitys on tullut kokonaan uudeksi merkiksi – alkukristillisestä perinteestä poi-
keten – ja muuttanut tämän toimituksen pääsyksi erityiseen kristilliseen kirkkokuntaan, oli 
se sitten katolinen tai protestanttinen. Rabbinistinen juutalaisuus, torjuessaan päättäväisesti 
Jeesuksen, on myös väittänyt, että kaste on askel toiseen uskontoon.

On totta, että perinteiset kristilliset kirkot ovat usein käyttäneet kastetta vihkimismenonaan 
omissa, ihmisten tekemissä tunnustuskunnissaan, lisätäkseen omaa jäsenmääräänsä. Monet 
ovat olleet sokaistuneita Jumalan todellisille tarkoitusperille. Eikö tämä ilmiö toistu surul-
lisesti yhä uudelleen kaikkien uskontojen rakentajien kohdalla, olivat he sitten juutalaisia 
tai kristittyjä, että he ottavat Jumalan asioita ja käyttävät niitä omaksi kunniakseen. En kat-
so kuuluvani ihmisten määrittämiin kastekäsityksen kannattajiin.  Jälleen olen kuuliainen 
Jumalan lähteelle, ja se on Hänen yksinkertaisesti lausuttu sanansa Uudessa testamentissa.

IV (c)

Jäljelle jää yksi tärkeä kysymys. Miten sopivat pakanat tähän kuvaan, jos Israelin Jumala on 
tehnyt liittonsa yksin Israelin kanssa Jeremia 31:30 - 32 mukaan (kuten tätä lainattiin 1. 
osassa). Paavali toteaa tämän kirjeessään efesolaisille, puhuessaan pakanoille:

”..että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta 
ja vieraat lupauksien liitolle, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa.”  Ef. 2:12

Tässä Paavali asettaa Uuden testamentin näkemyksen, Jumalan suhteesta pakanoihin;  He 
ovat vieraita ja muukalaisia suhteessaan sekä Jumalaan että Israeliin. He ovat Hänen armo-
liittonsa ulkopuolella. Mikä tapahtuma on tuonut pakanakansat oikeaan suhteeseen aino-
aan totiseen Jumalaan, Israelin Jumalaan? Elintärkeä vastaus tähän kysymykseen  löytyy 
Roomalaiskirjeen 11. luvusta.  Tässä meille annetaan vertauskuva oliivipuusta,  jalostetusta 

öljypuusta. Paavali vertaa pakanoita villiin öljypuuhun. Hän sanoo, että jotkut oksat villistä 
öljypuusta on liitetty jaloon öljypuuhun, ja jotkut luonnolliset oksat on leikattu pois. Ju-
malan menettelytapojen lopulla nämä luonnolliset oksat liitetään jälleen omaan puuhunsa:

”Mutta jos muutamat oksista ovat taitetut pois ja sinä, joka olet metsäöljypuu, 
olet oksastettu oikeiden oksien joukkoon ja olet päässyt niiden kanssa osalliseksi 
öljypuun mehevästä juuresta, niin älä ylpeile oksien rinnalla; mutta jos ylpeilet, 
niin et sinä kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua…

Mutta nuo toisetkin, jos eivät jää epäuskoonsa, tulevat oksastettaviksi, sillä 
Jumala on voimallinen oksastamaan ne jälleen.” Room. 11:17 - 18, 23

Uusi testamentti antaa seuraavan kuvan. Vaikka uusi liitto oli tehty vain Israelin kansan 
kanssa, niin pakanat, jotka uskoivat, kuten mooabilainen Ruut, ovat liittyneet yksilöinä, ei 
kollektiivisesti, Israelin huoneeseen. Paavali sanoo: ”Niin et sinä kuitenkaan kannata juurta, 
vaan juuri kannattaa sinua.” (Room. 11:18) Uskova juutalainen ei ole liittynyt pakanoihin, 
vaan pakana, joka todella uskoo, on tullut tunnustamaan ja hyväksymään Israelin uskon.

Juutalaiset, jotka uskovat, ovat jo osa puuta. He eivät liity toiseen puuhun. Juutalaiset, jot-
ka ovat tunnustaneet ja uskoneet Jeesukseen Messiaana, vaikka ensiksi ovat olleet epäuskoisia, 
ovat luonnollisia öljypuun oksia. Ne on ensin karsittu ja sen jälkeen ”liitetty uudelleen omaan 
puuhunsa”. Kun juutalainen alkaa uskoa Jeesukseen Vapahtajanaan sanoo Uusi testamentti, 
että hän on tullut Isänsä kotiin, isiensä perintömaahan, hänen Jumalansa perintöosaan!

En ole hylännyt Jumalaa, enkä kansaani. Kahdentuhannen erovuoden jälkeen olen palan-
nut hengellisesti Israelin kuninkaan, Jeesuksen Messiaan tykö ja fyysisesti palannut Israelin 
maahan, Jumalan antamaan maalliseen kotiini, todellisena Aabrahamin tyttärenä. Tämä on 
Jumalan ihmeellinen totuus.

Kiitos, korkea-arvoinen Oikeus, että olette avanneet sydämenne ja mielenne tälle vetoo-
mukselle. Olkoon Jumalan armo ja laupeus aina Israelin yllä!

_______________________________________________________________
Kirjailijan huomautus: Toivon lukijoiden ymmärtävän, että tämä on juutalainen kannanot-
to, jonka juutalaiset ovat laatineet juutalaisille. Voimakkaat väitteemme rabbien opetuksia 
vastaan on kohdistettu pienelle, mutta hyvin kuuluvalle uskonnolliselle ääriryhmälle (Jee-
suksen aikaisten fariseusten tapaiselle), eikä Israelin yhteiskunnan pääosaa vastaan.
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22. LUKU
                                
PEURAN JALAT

Eräänä kylmänä talvipäivänä matkustin Nahariasta takaisin kotiin Jerusalemiin. Saa-
vuttuani Haifan linja-autoasemalle, kehotti Herra minua käymään eräässä nuoriso-
hotellissa, jossa olin työskennellyt jonkin aikaa vuonna 1977.

”Mutta Herra, nythän sataa aivan kaatamalla,” kerroin Hänelle, katsellessani valtavaa 
sadekuuroa. ”Kastun läpimäräksi parissa sekunnissa.” Mutta Hän jatkoi kehottamista.

Satoi niin paljon, että en olisi voinut edes harkita sinne kävelemistä, vaikka hotelli oli 
vain muutaman korttelin päässä. Otin taksin ja saavuin sinne muutaman minuutin kulut-
tua. Kävellessäni sisään, valuttaen vettä sille lattialle, jota olin kerran siivonnut, löysin sieltä 
Marja-nimisen suomalaisen tytön, jonka olin hiljattain tavannut Saksassa pääsiäisretriitissä.

”Voi Esther, olen rukoillut saavani tavata sinut!” hän sanoi välittömästi. Ja sitten hän 
kertoi hämmästyttävän kertomuksen. ”Kun aikanaan tapasimme Saksassa, puhuimme vain 
hetken keskenämme. Muistan kysyneeni sinulta, miten tiesit jostakin asiasta ja sanoit: ’Her-
ra kertoi minulle’. Menin sinä iltana huoneeseeni ja sanoin Herralle: ’Herra, jos kerran pu-
hut Estherille, niin miksi. et puhu myös minulle?’ Ja sitten Hän tietysti puhui. Siitä lähtien 
on suhteeni Häneen syventynyt aivan odottamattomalla tavalla. Ehkä muistatkin, ettemme 
pyytäneet toistemme osoitteita, sillä en pitänyt mahdollisena, että pääsisin Israeliin. Mutta 
kuten tiedät, uskonelämä on täynnä mahdollisuuksia. Mikään ei tunnu olevan mahdoton-
ta. Niinpä Herra järjesti minulle mahdollisuuden tulla. Rukoilin, että voisin jollakin tavalla 
tavata sinut, vaikka minulla ei ollutkaan sinun osoitettasi.”

Hän kertoi olleensa Israelissa jo kuusi kuukautta, ja seuraavana päivänä hän palaisi takai-
sin Suomeen. Sen sijaan, että olisin jatkanut matkaani Jerusalemiin, päätin nyt jäädä Haifaan, 
osallistuakseni hänelle järjestettyyn läksiäisjuhlaan. Kumpikaan meistä ei osannut aavistaa, 
mitä Herra oli suunnitellut ystävyytemme varalle, ja mihin paikkoihin Hän meidät lähettäisi.

Siitä lähtien, kun vielä olin asunut King Georgen kadulla, juutalaisen Jerusalemin sydä-
messä, olin usein käynyt konservatiivisessa synagogassa. Tapasin siellä muutamia vanhempieni 
ystäviä heidän synagogastaan, Yhdysvalloista. Eräänä päivänä esittelin itseni rabbille ja kerroin 
hänelle tapauksestani Korkeimmassa oikeudessa. Kysyin, oliko hän sattumalta lukenut mi-
nusta Israelin lehdistöstä (silloin oli julkaistu jo useita artikkeleita Israelin sanomalehdissä).
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”Ei, en ole lukenut, mutta pyytäisin teiltä erästä palvelusta”, vastasi rabbi. ”Tunnen erään 
henkilön, jonka kanssa toivoisin teidän keskustelevan. Olisitteko valmis tekemään sen?”

”Kyllä”, vastasin ja ihmettelin, ”mihin Herra olet taas minua viemässä”.
”Saisinko puhelinnumeronne?” hän kysyi. Minulla ei silloin ollut puhelinta, mutta olin 

parin seuraavan päivän ajan hoitamassa kolmea lasta, joiden vanhemmat olivat poissa kau-
pungista. Saatoin siis antaa hänelle heidän puhelinnumeronsa.

Seuraavana iltapäivänä Nathan -niminen mies soitti minulle. Hän esitteli itsensä jesi-
van opettajaksi (ortodoksijuutalainen, uskonnollinen keskus). Se sijaitsi Vanhan kaupungin 
juutalaisessa osassa. ”Rabbi soitti ja kertoi teidän haluavan keskustella kanssani. Kuuntelit-
teko luentoani viime viikolla, vai mistä on kyse?”

Ymmärsin, että rabbi ei ollut puhunut minusta mitään.
”En”, vastasin.
”Voisitteko tulla tapaamaan minua huomenillalla puoli yhdeksän maissa, Itkumuurin 

lähellä olevan palmupuun luokse?” hän kysyi.
”Kyllä voin”, vastasin hänelle, ”mutta kuunnelkaa hetkinen. Ehkä on hyvä, että kerron 

teille ensin jotakin itsestäni.” Kerroin hänelle oikeusjutustani ja uskostani Jeesukseen ja 
sitten jatkoin: ”Ajattelin, että on parasta kertoa etukäteen varmistaakseni, että voin palata 
jesivasta elossa.” Se oli tietysti huumoria, mutta siinä oli totta toinen puoli, koska amerikka-
laiset jesiva-oppilaat ovat Jeesukseen uskovien juutalaisten kiivaimpia vastustajia.

”No”, sanoi hän leikkisästi, ”voitte luottaa olevanne turvassa, sillä tuota keinoa emme 
vielä ole käyttäneet.”

Juuri ennen kuin lähdin kotoani illalla, kehotti Herra minua ottamaan mukaani erään 
kirjan, jonka olin saanut edellisenä päivänä.

Oli kurja talvipäivän ilta, tuuli puhalsi voimakkaasti. Päästäkseni Itkumuurille, palmu-
puun luo, minun piti kävellä yksin illalla Vanhan kaupungin muslimikaupunginosan läpi. 
Kaikki kaupat oli suljettu. Tuuli tuiversi kapeilla kujilla, ja tunnelma muistutti kauhuelo-
kuvaa. Olin kiitollinen saapuessani vihdoin Itkumuurille. Pysähdyin hetkeksi rukoilemaan, 
tuntien Herran läsnäolonsa paikalla, jota juutalaiset niin syvästi kunnioittavat. Pysähdyin 
palmupuun luokse odottamaan.

Muutaman minuutin kuluttua näin yksinäisen hahmon tulevan portaita alas Vanhan 
kaupungin juutalaisesta osasta. Nathan tervehti minua tavanomaisesta poikkeavalla nyök-
käyksellä. Seurasin häntä portaita, ja viimein saavuimme itse jesivaan. Hän tarjosi minulle 
kupin kahvia, ennen kuin menimme keittiön vieressä olevaan huoneeseen keskustelemaan. 
Kyselin Herralta: ”Mitä ihmettä teen täällä?” En kyennyt hillitsemään sydämeni tykytystä. 
(Eräässä ’Kuolleet luut’ nimisessä sarjakuvassa nainen menee ääriortodoksijuutalaisen mie-
hen tykö ja sanoo iloisesti: ”Shalom! Olen järjestöstä, jonka nimi on ’Juutalaiset Jeesuk-
selle’.” Ortodoksimies katsoi häntä ja sanoi: ”Oletan teidän olevan kamikaze-tehtävässä.” 
Minulla oli nyt sama tunne kuin tuolla sarjakuvan naishenkilöllä.)

Lähes välittömästi Nathan aloitti väsymättömän keskustelun kaikista niistä syistä, mik-
si juutalainen nainen ei saisi uskoa Jeesukseen Messiaana. Kuuntelin kunnioittavasti yli 
tunnin ja sanoin sitten: ”Arvostan näkemyksiäsi, mutta voinko käyttää saman verran aikaa 
kertoakseni sinulle omista kokemuksistani?”

Hän myöntyi, ja niin kerroin hänelle kuinka minäkin olin vastustanut uskoa Jeesuk-
seen, aina siihen päivään asti, jolloin kohtasin Hänet, ja kuinka Hän oli jäljestäpäin näyttä-
nyt minulle, että uskoni Häneen oli juutalaisille annettujen messiaanisten lupausten täyt-
tymys. Lopetettuani kertomukseni hän sanoi rehellisesti: ”Olemme varmasti molemmat 
omalla tavallamme etsimässä Jumalaa, mutta olen varma, että lopulta saavut samaan johto-
päätökseen kuin minäkin, ettei Jeesus ole meitä juutalaisia varten. ”

En voinut olla kunnioittamatta hänen rehellisyyttään, ja ilta oli paljon miellyttävämpi, 
kuin olin kuvitellut. Valmistautuessani lähtemään, Herra muistutti yllättäen minua kirjasta, 
jonka olin Hänen kehotuksestaan kiireisesti tunkenut käsilaukkuuni. 

”Oletko koskaan nähnyt tätä? ” kysyin, ojentaen hänelle kirjan, jonka nimi oli The Fig 
Tree Blossoms (Viikunapuu kukkii). Sen oli kirjoittanut Paul Lieberman. Hän kalpeni, eikä 
sanonut mitään muutamaan minuuttiin. Sitten hän selvitteli kurkkuaan.

”Paul kuuluu messianisjuutalaiseen seurakuntaan Yhdysvalloissa. Minä tunnen hänet. 
Olen itsekin ollut hänen seurakuntansa jäsen”, hän sanoi.

”Tarkoitatko, että kerran uskoit Jeesukseen?” kysyin hämmästyneenä.
”Kyllä”, hän vastasi.
”Nathan, en kysele mitä sinulle sen jälkeen on tapahtunut, mutta kuinka saatoit kieltää 

Hänen rakkautensa, jonka kerran olet saanut tuntea?”
Hänen vastauksensa oli tyhjä jopa hänen omissa korvissaankin. Annoin hänelle kirjan 

selittäen, että saisin uuden paljon helpommin kuin hän. Erosimme ystävinä, ja rukoilen, 
että hän eräänä päivänä palaisi Jeesuksen syliin. Olin kiitollinen Jeesukselle ajasta, jonka 
Hän oli antanut minulle, yrittäessäni tavoittaa Nathania Hänen rakkaudellaan.

Viikon kuluttua olin etuoikeutettu kuulemaan Richard Wurmbrandtin puhuvan erääs-
sä kokouksessa Jerusalemissa. Hän oli kärsinyt niin paljon Jeesuksen tähden, ja sen kautta 
oppinut paljon Hänen rakkaudestaan tavalla, jota useimmat länsimaalaiset eivät tunne.

Kokouksen jälkeen nuori mies koputti minua olalle: ”Olit viime viikolla jesivassa puhu-
massa Nathanin kanssa...” Olin hämmentynyt: ”Kuinka sinä tiesit siitä?”

”Minäkin uskon Jeesukseen ja otan osaa jesivaan. Olin kuullut sinun puhuvan kato-
listen karismaatikkojen kokouksessa viikko aikaisemmin. Nähdessäni sinun kävelevän jesi-
vaan, katosin näkyvistä, ettet olisi tunnistanut minua. Haluan sinun tietävän, että rukoilin 
koko ajan puolestasi.” Olin hämmästynyt. Olin ollut niin peloissani ja yksinäinen sinä il-
tana, mutta olin tiennyt varmasti olevani siellä Herran tahdosta. Tietämättäni en ollutkaan 
yksinäni. Jopa ortodoksijesivassa, Jerusalemin Vanhassa kaupungissa, kylmänä ja ilottoma-
na talvi-iltana, oli joku ollut rukoilemassa!
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Nuori uskovainen oli vihdoin saanut rohkeuden puhua uskostaan jesivan rabbille. Hä-
net heitettiin välittömästi ulos. Koulusta poislähtöä edeltäneet tunnit olivat vaikeat, mutta 
samalla hän vapautui pelon kahleesta, jonka kanssa hän oli elänyt monta viikkoa. Enää hän ei 
kieltänyt rakkauttaan Jeesukseen, ja se tuli merkitsemään suuria muutoksia hänen elämässään. 
Näytti siltä, että Herralla oli ollut kaksi syytä lähettää minut sinne kylmänä talvi-iltana. 

Tulin jälleen vakuuttuneeksi siitä, kuinka tärkeää on kuuliaisuus sekä pienissä että 
suurissa asioissa. Tuskin koskaan ymmärrämme Herran tarkoitusperiä, kun Hän kehottaa 
meitä johonkin, mutta jos tunnustamme Hänen kaikkivaltiutensa ja Hänen oikeutensa 
kontrolloida elämäämme, ei meidän tarvitsekaan ymmärtää Hänen tarkoitusperiään.

Minulla ei ollut aavistustakaan, miksi Herra oli kehottanut minua ottamaan mukaani 
jesivaan kirjan, The Fig Tree Blossoms (Viikunapuu kukkii). Ellen olisi totellut, en koskaan 
olisi tiennyt, että Nathan oli kerran uskonut Jeesukseen, ja olisin menettänyt mahdollisuu-
den kohdata hänet Jeesuksen rakkaudella. Epäilemättä Jeesus halusi kutsua häntä jälleen ja 
muistuttaa häntä siitä uskonsuhteesta, joka hänellä oli ollut, ja auttaa häntä tietämään, että 
häntä edelleen rakastettiin.

Kun Herra kirkastaa meille jonkun jakeen sanastaan, on vaikea selittää kuinka Hän sen 
tekee, mutta Hän tekee sen siitä huolimatta erehtymättömästi. Eräänä päivänä Hän teki 
sydämelleni eläväksi seuraavat jakeet Jeremiasta:

”Minulle tuli tämä Herran sana:
’Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennen 
kuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin; minä asetin sinut kansojen profeetaksi.

Mutta minä sanoin: ’Voi Herra, Herra! Katso, en minä kykene puhumaan, 
sillä minä olen nuori.’

Niin Herra sanoi minulle: ’Älä sano: Minä olen nuori, vaan mene, kunne iki-
nä minä sinut lähetän, ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua. Älä pelkää 
heitä, sillä minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut, sanoo Herra.

Ja Herra ojensi kätensä ja kosketti minun suutani. Ja Herra sanoi minulle: 
’Katso, minä panen sanani sinun suuhusi. Katso, minä asetan sinut tänä päivänä 
yli kansojen ja valtakuntain, repimään maasta ja hajottamaan, hävittämään ja ku-
kistamaan, rakentamaan ja istuttamaan.’

Minulle tuli tämä Herran sana: ’Mitä sinä näet, Jeremia?’ Minä vastasin: 
’Minä näen mantelipuun oksan.’ Herra sanoi minulle: ’Sinä olet nähnyt oikein; 
sillä minä valvon sanaani toteuttaakseni sen.’  Jeremia 1:4 - 12

Epäilemättä Hän tarkoitti tämän myös minulle. Minulla ei ollut aavistustakaan minne, 
milloin ja miksi, Hän minut lähettäisi. Minulla oli selvä tunne, että aikanaan saisin tietää 
miksi. Se muistutti minua profetiasta, jonka Hän kauan sitten oli antanut sisar McKennan 

kautta, että Hän ”lähettäisi minut kuningasten ja hallitusmiesten tykö, ja että odottaminen 
olisi vaikeaa, mutta tuntisin sen päivän.”

Eniten minua häiritsi se, että Hän nujersi kaikki vastaväitteeni. ”Mutta Herra, kuinka 
voin tehdä sen, sillä olen liian nuori uskovainen! Minun on mahdotonta sanoa (tai tehdä) 
sellaista.” Jeremian sana kumosi vastaväitteeni, koska tiesin, että en enää voisi kätkeytyä 
noiden sanojen taakse.

”Älä sano, että olet nuori...”

Oikeusistunto, jossa Korkein oikeus antaisi päätöksensä, oli määrä pitää maaliskuussa 
1979. Galilealaiset uskovat rukoilivat edelleen puolestani, ja ystävät tulivat jälleen istun-
topäivänä oikeussaliin.Istuimme salissa odottavalla mielellä, mutta kaikki oli niin nopeasti 
ohi, että tuskin ehdimme huomata. Kolme tuomaria tuli huoneeseen. Yksi heistä esiintyi 
puhemiehenä. He ilmoittivat hyvin yksinkertaisesti, että koska uskon Jeesuksen jumalalli-
suuteen, Paavalin opetuksiin (jonka he katsoivat menneen pakanoiden tykö), ja koska olen 
kastettu, ei minua maahanmuuttolain perusteella, ja näiden seikkojen tähden, enää voida 
pitää juutalaisena. Lisäyksenä minulle ilmoitettiin, että päätös oli tehty ainoastaan minun 
tapaukseni erityispiirteitten pohjalta, eikä sitä voida tulkita tuomiona kaikissa tapauksissa. 
He vakuuttivat, että tarjolla olisi muita mahdollisuuksia kuin maahanmuuttolaki, jotka 
takaisivat Israelissa oleskeluni. Näin kanteemme hylättiin. Meille annettiin heidän päätök-
sensä kirjallisena, ja meitä pyydettiin maksamaan oikeuskulut. Hetken kuluttua olimme 
oikeusrakennuksen ulkopuolella Israelin auringon kirkkaudessa.

Olimme tietysti hyvin pettyneitä, mutta ymmärrät varmaan, ettemme olleet yllättyneitä. 
Tiesimme, että selontekoni voisi vaarantaa mahdollisuuteni saada täysi kansalaisoikeus.Var-
masti, jos olisin kieltänyt Jeesuksen Jumalan Poikana, olisi oikeuden päätös ollut erilainen. 
Mutta jos olisin toiminut niin, minulla olisi ollut kamala olo. Erikoista oli kuitenkin se, että 
vaikka olimme kaikki pettyneitä, niin saimme, jokainen tuntea Herran läheisyyttä aivan eri-
tyisellä tavalla. Myöhemmin kokoontuessamme hiljaiseen rukoushetkeen, Herra puhui meille 
erään veljen kautta. Hän oli nähnyt paljon vaivaa alusta lähtien oikeusjutun eteen.  

”Minua siunasi, että olitte uskollisia minulle ja toinen toisillenne. Kun Israel hyl-
käsi Jeesuksen ensimmäisellä kerralla, ei se merkinnyt loppua, vaan uutta alkua. 
Samalla tavalla te olette juutalaisia, Jeesus on Messias, ja Siionin suosion aika on 
koittanut…”

Se antoi meille yllättäen odotuksen tunteen. Eräs ystävistäni lahjoitti minulle myö-
hemmin ruusukimpun – ruusukimpun päivänä, jonka olisi pitänyt olla epätoivon päivä ja 
Roomalaiskirjeen 2:29 jakeen.
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”...vaan se on juutalainen, joka sisäisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus 
on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei 
ihmisiltä, vaan Jumalalta.”

Kaiken tämän kautta saimme hetken ajan nähdä, että Jeesus oli antanut meille etuoikeu-
den kokea välähdyksen Hänen hyljätyksi tulemisestaan. Tietysti, mitä muutakaan saatoimme 
odottaa Hänen seuraajinaan Israelilta, kunnes peite otettaisiin heidän silmiltään? Haluammeko 
ihmisten tunnustusta? Vai haluammeko sen sijaan seurata Pelastajaamme Hänen askelissaan?

Huhtikuun alussa kolme meistä lähti seitsemäksi päiväksi Välimeren rannikolle, Naharian 
ja Rosh Hanikran välille, lähelle Libanonin rajaa, rukoilemaan ja paastoamaan. Paikan nimi 
oli Achziv. Majoituimme pieniin huoneisiin, jotka olivat lähinnä kuin vankikoppeja, ja ylä-
puolellamme oli varsinainen paheen pesä. Tässä hyvin epätavallisessa paikassa Herra kohtasi 
meitä erityisellä tavalla.(Oikeastaan se ei ollut niinkään epätavallinen paikka kohdata Herra, 
Hänhän vietti aikaansa syntisten kanssa, niiden kanssa, jotka tarvitsivat Häntä eniten.)

Paastoaminen on sellaista, mitä olen oppinut tekemään vain kuuliaisena Herralle. Olen 
huomannut, ettei Hän ole tyytyväinen lihan tekoihin, vaan Hän mielistyy ainoastaan tot-
televaisuuteen. Näin se oli Vanhassa liitossakin. Siitä antaa Saulin elämä hyvän esimer-
kin. Jumala oli neuvonut Häntä profeetta Samuelin kautta tuhoamaan Amalekin ja heidän 
omaisuutensa täysin.

”Mutta Saul ja väki säästivät Agagin sekä parhaimmat lampaat, lihavimmat raa-
vaat ja karitsat, kaiken, mikä oli arvokasta; 
sitä he eivät tahtoneet vihkiä tuhon omaksi ...

Silloin Samuelille tuli tämä Herran sana:
’Minä kadun, että tein Saulin kuninkaaksi, sillä hän on kääntynyt pois minusta 
eikä ole täyttänyt minun käskyjäni. ’Samuel pahastui, ja hän huusi Herraa kaiken 
sen yön.

Kun Samuel tuli Saulin luo, sanoi Saul hänelle: ’Herra siunatkoon sinua! 
Minä olen täyttänyt Herran käskyn.’ Mutta Samuel sanoi: ’Mitä tämä lammasten 
määkiminen sitten on, joka kuuluu minun korviini, ja tämä raavaiden ammu-
minen, jonka kuulen?’ Saul vastasi Samuelille: ’Minähän olen kuullut Herran 
ääntä ja tehnyt sen matkan, jolle Herra minut lähetti. Minä olen tuonut tänne 
Agagin, Amalekin kuninkaan, ja vihkinyt tuhon omiksi amalekilaiset. Mutta väki 
on ottanut saaliista lampaita ja raavaita, parhaan osan siitä , mikä oli vihitty tuhon 
omaksi, uhrataksensa ne Herralle, sinun Jumalallesi, Gilgalissa.”

Silloin Samuel sanoi: ”Haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hy-
vin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja 

tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva. Sillä tottelemattomuus on taikuuden 
syntiä, ja niskoittelu on valhetta. Koska sinä olet hyljännyt Herran sanan, on 
myös hän hyljännyt sinut, etkä sinä enää saa olla kuninkaana.”
 1. Sam. 15:9 - 11; 13 - 14; 20 - 23

Kuinka helposti jopa uskovaiset tänä päivänä elävät, ottamatta huomioon Herran kehotuk-
sia, eivätkä välitä siitä, että ovat vaarassa menettää valtaistuimensa.

Jos olen yrittänyt paastota oma-aloitteisesti ilman Hänen kehotustaan, en ole pystynyt 
siihen. Mutta kun Hän on kutsunut minut paastoamaan, on Hän myös antanut voiman 
tehdä sen. Se on aina ollut tärkeä pyhittäytymisen aika. Mutta kuten kaikissa asioissa, mei-
dän on tässäkin opittava, ettemme ottaisi itseämme liian vakavasti. Meidän tulisi aina olla 
valmiina vastaanottamaan myös Herran odottamatonta huumoria. Eräänä iltana hän kehotti 
minua paastoamaan ilman näennäistä syytä. (Olen aina paastonnut juutalaisen tavan mukaan, 
auringon laskusta auringon laskuun.) Matkustin Israeliin seuraavana päivänä, ja saavuttuani 
Haifaan, kehotti Herra minua menemään retkeilymajaan päättämään paastoni siellä. Minusta 
tämä paastonaika tuntui kovin lyhyeltä, mutta jatkoin matkaa retkeilymajaan. Saavuttuani 
sinne minulle kerrottiin: ’Hienoa, että satuit tulemaan juuri nyt! Olemme paastonneet ja 
olemme päättämässä paastoa erityisellä kiitosaterialla. Ehkä sinä haluaisit ottaa, siihen osaa.”

”Onpas yhteensattuma, koska minäkin olen juuri päättämässä paastoani.” sanoin. Hy-
myilin itselleni huomatessani, että Herra oli ohjannut minua paastoamaan vain sen vuoksi, 
että Hän saattoi antaa minulle erityislahjan; voida päättää paastoni heidän kanssaan.

Tämän paaston aikana Achzivissa meillä oli mukanamme ainoastaan matsaa ja viiniä. 
Vietimme aamut yksinämme, hiljentyneinä Herran eteen. Iltapäivisin kokoonnuimme yh-
teen rukoilemaan ja nauttimaan ehtoollista. Illalla jaoimme keskenämme sen, mitä Herra 
oli antanut sydämellemme. Erityinen rukousaiheemme oli - millaisia suunnitelmia Herralla 
olisi minua varten. Kun kansalaisuuteni kerran oli evätty, halusimme varmistaa, minkä as-
keleen Herra halusi minun ottavan seuraavaksi. Tämä oli meidän suunnitelmamme, mutta 
Herra ei kertaakaan käsitellyt aihetta suoraan. Sen sijaan Hän kehotti meitä lukemaan yh-
dessä Andrew Murrayn kirjan Humility: The Beauty of Holiness (Nöyryys, pyhyyden kau-
nistus). Hän alkoi tehdä syvää työtään jokaisen kohdalla. Hän näytti alueita, joita Hänen 
täytyisi käsitellä kurituksen käsivarrella. Eräänä iltana Hän antoi meille seuraavan sanan:

”Pian tulee olemaan Jumalan Pyhyyden Hengen vuodatus Israelissa. 
Jokainen teistä saa olla siinä mukana, mutta vain sillä ehdolla, että olen saanut 
käsitellä omaa minäänne…”

Viikko huipentui palmusunnuntaihin, joka puhuu kauniisti sekä Jeesuksen, Israelin ku-
ninkaan nöyryydestä, että Hänen majesteettisuudestaan. Kun taas tuli aika pakata ja palata 
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jokapäiväiseen vaellukseen Hänen kanssaan, oli vaikea lähteä. Olimme täällä tunteneet Hä-
nen pyhyytensä ja läheisyytensä niin erityisellä tavalla. Tiesimme kuitenkin saavamme ottaa 
mukaan ainakin lupauksen siitä, että ihania asioita oli tulossa…

Herra ei ollut antanut mitään selvää vastausta pyyntöömme saada johdatusta minul-
le. Keskusteltuani Urin kanssa, menin takaisin sisäasiainministeriön toimistoon ja anoin 
pysyvää oleskelulupaa maassa. Tämä oli toinen niistä mahdollisuuksista, että saisin jäädä 
Israeliin. Tuomari oli viitannut tähän. Oleskelulupani oli jälleen menossa umpeen Rosh 
Hashanana, juutalaisten uutena vuotena.

Näihin aikoihin kaksi nuorta naista tuli asumaan luokseni Ramotiin. Heidän nimensä 
olivat Carol ja Doris. Sain Herralta varmuuden, että minun oli kutsuttava toinen. Toisesta 
taas tiesin, että minun ei olisi pitänyt kutsua häntä. Siitä huolimatta kutsuin. Koko elämäni 
ajan olen saanut kamppailla heikon itsetuntoni kanssa. Tämän vuoksi tämän toisten tytön 
kritiikki tuli olemaan ase, jota saatana saattoi menestyksekkäästi käyttää minua vastaan. 
Selvisin hyvin yksinäni, mutta vahvoille ihmisille en osannut sanoa vastaan. Henkilö, jota 
minun ei olisi pitänyt kutsua, oli läheisten, amerikkalaisten ystävieni tuttava. Vaikka joh-
datus oli ollut niin selvä, niin hänen kysyessään, saisiko hän tulla asumaan luokseni, vasta-
sin myöntävästi. Tunsin sen tavallaan velvollisuudekseni amerikkalaisia ystäviäni kohtaan. 
Näin helposti saatoin luopua Herran johdatuksesta, saadakseni ihmisten hyväksynnän. Jos 
olisin ollut riittävän varuillani, en olisi antanut hänen astua jalallansakaan kotiini.

 Kävi ilmi, että hän oli ollut syvästi mukana okkultismissa, ennen kuin oli tullut tun-
temaan Herran. Koettuaan Jeesuksen rakkauden hän oli kyllä hyväksynyt sen, mutta ei 
ollut vapautunut pimeydestä, ja se kontrolloi yhä hänen elämäänsä. Hänen ympärillään 
oli painostava ilmapiiri, joka kohdistui pian minuun. (Ymmärrän tämän tietysti vasta näin 
jälkikäteen.)

Pääsiäissunnuntain vietimme ystävien kanssa yhdessä, ensin Öljymäellä, ja sitten asunnos-
sani Ramotissa. Eräs veli oli asettanut meille jokaiselle umpimähkään sanan ruokalautaselle. 
Useimmat saivat rohkaisevia sanoja, mutta minun pienessä paperinpalasessani luki seuraavaa:

 ”Jos haluat palvella toisia,  
sinun täytyy olla valmis siihen,
 että toiset palvelevat sinua – 
oikaisemalla ja nuhtelemalla sinua.”

Tytöt olivat kritisoineet minua koko ajan, ja kaikki muut olivat samaa mieltä, että sitä juuri 
tarvitsinkin. Minun täytyi oppia ottamaan vastaan heidän nuhteensa ikään kuin merkiksi, 
että he välittivät minusta.

Toukokuun 27. lähdin matkalle luostariin, jonka nimi oli ’John in the Wilderness’ (Jo-
hannes erämaassa). Luostari sijaitsee syrjässä, Juudaan kukkuloiden kätkössä, lähellä Ein Ke-

remin kylää, Johannes Kastajan syntymäpaikkaa. Saavuttuani sinne toivottivat ranskalaisen, 
katolisen yhdyskunnan jäsenet minut sydämellisesti tervetulleeksi. He eivät yleensä ota vierai-
ta vastaan, mutta he olivat rukoilleet ja tunteneet, että saisin olla heidän kanssaan kymmenen 
päivää, niin kuin olin pyytänyt. He ohjasivat minut pieneen, mutta suloiseen huoneeseen 
keittiön takana. Sinne oli yksityinen sisäänkäynti luostarin sivulta. Siellä ei tietenkään ollut 
sähköä, mutta paikka oli ihastuttava, ja olin kiitollinen heidän vieraanvaraisuudestaan.

Viimeiseltä bussipysäkiltä, läheiseltä Moshavilta, oli ollut melkoinen matka, ja olin 
nääntyä nälkään, kunnes päivällinen tarjoiltiin. En tiennyt mitään ranskalaisesta tavasta 
tarjoilla – yksi ruokalaji kerrallaan. Heidän tuodessaan pöytään valtavan salaattikulhon ole-
tin, että salaatti muodostaisi koko aterian, joten hyväksyin jopa heidän kolmannen tarjouk-
sensa ottaa lisää. Kolmen ruokalajin aterian jälkeen olin niin täynnä, että minun oli vaikea 
liikkua. Hauskinta oli, että ainoa veli, joka osasi puhua englantia, oli lähtenyt muutamaksi 
päiväksi pois, enkä millään saanut toisia ymmärtämään, että en ollut hulluna salaattiin, 
enkä halunnut kolmea lautasellista ruokaa joka aterialla.

Ensimmäisenä rukouspäivänä luostarissa Herra muistutti minua antamastaan haastees-
ta – tulla Hänen kanssaan ilon vuorille, sillä siellä Hän muuttaisi minua edelleen. Hän antoi 
minulle ohjenuoraksi seuraavan jakeen:

”Sillä kuka muu on Jumala paitsi Herra, ja kuka muu on pelastuksen kallio paitsi 
meidän Jumalamme? Se Jumala, joka on minun vahva turvani ja johdattaa nuh-
teetonta hänen tiellänsä, tekee hänen jalkansa nopeiksi niin kuin peurat ja asettaa 
minut kukkuloilleni…”  2. Sam. 22:32 - 34

Lupaus näytti sellaiselta, että se täyttyisi vasta kaukaisessa tulevaisuudessa. Tällä hetkellä 
oli käsillä minun muokkaamiseni. Luostarin sivulla olevassa syvennyksessä oli pieni laatta, 
johon oli kirjoitettu:

”…Ja hän oli erämaassa siihen päivään asti, jona hän oli astuva Israelin eteen...”
 Luuk. 1:80

Jokainen Jumalan valtakunnan palvelutehtävä, jossa joudumme tekemisiin lähimmäisem-
me kanssa, vaatii ensiksi valmistautumisen aikaa hiljaisuudessa ja yksinäisyydessä, jolloin 
Jumala puhuu meille.

Ottaessani summittaisesti sanan pienestä laatikosta ruokasalin oven vierestä, siinä luki:

”Nöyryytys on ainoa tie kunniaan Jumalan valtakunnassa.”

Voi hyvänen aika, niin monta synkkää vahvistusta! 
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Luostari sijaitsee todella erämaassa, ja minulla oli juuri tuollainen tunne koko ajan siellä 
ollessani. Herra oli tuonut minut erämaahan, kauaksi itsestään ja kauaksi sivistyksestä. Siel-
lä Hän alkoi tehdä työtään sydämessäni. 

Hän näytti minulle selvästi, suorasti ja erehtymättömästi, kuinka turmeltunut, syntinen 
ja ruma minä todellisuudessa olin, verrattuna Hänen majesteettisuuteensa. Se hämmästytti 
minua sydämeni syvyyteen asti. Hänen tarkkailussaan kaikki omahyväiset itsetyytyväisyyden 
tunteet, kaikki vakuuttelut omasta arvosta inhimillisenä olentona, ne kaikki putosivat tuh-
kaan Hänen edessään. Vielä lisätäkseen tuskaa tuskan päälle – Hän ei ainoastaan näyttänyt, 
kuinka täysin kurja ja mätä olin, vaan senkin, etten itse voinut tehdä itselleni mitään. Hän riisui 
minut paljaaksi kaikista omavanhurskauden tunteista, kaikista vääristyneistä omahyväisistä 
käsityksistä, joissa pidin itseäni rehellisenä ja kunnallisena ihmisenä. Hän näytti, mitä sisim-
päni todellisuudessa oli – mätä, itsekäs, ylpeä ja aina vastustamassa Jumalan tahtoa. 

Jumala ei ollut minulle epäystävällinen, nyt sen ymmärrän. Kukaan meistä, joutuessaan 
vastatusten Hänen pyhyytensä kanssa, ei voi turvata mihinkään arvokkaaseen itsessään. 
Voimme vain yhtyä Jesajan sanoihin:

”Niin minä sanoin: ’Voi minua! Minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet, 
ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet; sillä minun silmäni ovat 
nähneet kuninkaan, Herran Sebaotin.” Jes. 6:5

Jumala näyttää meille jokaiselle todelliselle seuraajalleen, ettei meissä ole mitään hyvää.

”Kaikki me olimme kuin saastaiset, ja niin kuin tahrattu vaate oli kaikki meidän 
vanhurskautemme …” Jes. 64:6

”Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto 
minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei; Sillä sitä hyvää, mitä 
minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen...

Sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin, mutta jä-
senissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää 
minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on.

Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista?”
Room. 7:18 - 19, 22 - 24

Hänen täytyy kirkastaa meille tämä, saadakseen meidät ymmärtämään, kuinka epätoivoisesti 
tarvitsemme Hänen apuaan ja armoaan. Todellinen vanhurskautemme ja arvomme alkaa, 
kun meistä tulee pyhitettyjä astioita Hänen käyttöönsä.

Kaikkein merkittävin opetus oli, kun Hän auttoi minua ymmärtämään, että olin avuton 
tekemään yhtään mitään muuttaakseni mädännäisyyteni. Se vei viimeisetkin itsekunnioi-
tuksen rippeet. Se sai minut tajuamaan uudella ja syvemmällä tavalla, että tarvitsin Häntä ja 
Hänen armoaan elämässäni enemmän, kuin mitä olin osannut kuvitellakaan. Ilman Häntä en 
selviytyisi yhdestäkään päivästä. Saatoin ainoastaan huutaa Hänen puoleensa ja kerjätä Hän-
tä tekemään elämässäni ne muutokset, jotka tekisivät minusta käyttökelpoisen ja puhtaan 
välikappaleen Hänen käyttöönsä. Hän tuntui niin kaukaiselta.

Ne olivat tuskalliset kymmenen päivää, ja saatoin vain huutaa Herralle kuten Daavid 
Psalmissa 51:

”Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden; pyyhi pois minun syntini suu-
ren laupeutesi tähden. Pese minut puhtaaksi rikoksestani, puhdista minut syn-
nistäni.

Sillä minä tunnen rikokseni, ja minun syntini on aina minun edessäni.
Sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt...
Puhdista minut isopilla, että minä puhdistuisin, pese minut, että minä lunta val-
keammaksi tulisin… Peitä kasvosi näkemästä minun syntejäni, pyyhi pois kaikki 
minun pahat tekoni.

Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi, vahva henki. Älä 
heitä minua pois kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois Pyhää Henkeäsi. Anna 
minulle jälleen autuutesi ilo, ja tue minua alttiuden hengellä.

Minä tahdon opettaa väärille sinun tiesi, että syntiset sinun tykösi palajaisivat 
Sillä ei sinulle kelpaa teurasuhri, sen minä kyllä antaisin; polttouhri ei ole sinulle 
mieleen. Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki; särjettyä ja murtunutta sydän-
tä et sinä, Jumala, hylkää… ”  Ps. 51:3 - 6, 9, 11 - 15, 18 - 19

Kaipasin olla täysin vapaa oman minän mädännäisyydestä, joka oli paljastunut minulle Hä-
nen silmiensä alla. Tunsin, että minulla oli kauhistuttavan pitkä matka edessäni, ja jouduin 
yhä syvempään epätoivoon. Ymmärsin vasta nyt ensimmäistä kertaa, mikä on suurin mah-
dollinen lahja, jonka Jumala voi meille antaa. Se ei ole Jumalan voiman ulkonainen todiste, 
josta ihmiset jatkuvasti pitävät ääntä. Jumalan suurin lahja on Hän itse meissä, meidän 
kauttamme, meidän puolestamme, jokaisena elämämme hetkenä. Tätä meidän tulisi etsiä, 
kaivata, rukoilla, sekä nöyrtyä ottamaan se vastaan.

Andrew Murray kuvaa tätä syvempää yhtymistä Herraan kirjassaan The Full  Blessing 
of Pentecost (Helluntain täydellinen siunaus), jonka Herra oli ohjannut ottamaan mukaani 
Juudean kukkuloilla viettämääni aikaa varten.

’Tunteaksemme Kristuksesta kaiken ja ymmärtääksemme kuinka intensiivisesti, täydel-
lisesti ja todellisesti Kristus on valmistautunut olemaan meille kaikki kaikessa, on todellinen 
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pyhityksen salaisuus. Hän, joka tuntee Jumalan tahdon tässä periaatteessa ja sydämestään 
antautuu sen toiminnalle, on löytänyt tien todelliseen Helluntain siunaukseen.

Kuinka vähän kirkossa ymmärretään, että vain yksi ainoa asia mitä minun olisi 
tehtävä lakkaamatta, on pitää sieluni nollapisteessä ja riippuvaisena Jumalalle, hil-
jaisesti ja avoimesti, silloin Hän on vapaa tekemään minussa työtään, silloin usko 
saa kaiken ja voi saavuttaa kaiken, kun se auliisti hyväksyy ja odottaa Jumalan työtä.

Jopa minussa Jumalan tulee olla kaikki. Yksikään hetki elämästämme, yksikään sanam-
me, yksikään sydämemme lyönti, yksikään fyysisen tarpeemme tyydyttäminen ei saisi olla 
ilmaisematta Jumalan tahtoa, kunniaa ja voimaa. Ainoastaan ihminen, joka huomaa tämän 
ja arvostaa sitä, joka kaipaa ja etsii sitä, joka uskoo ja myöntää sen, voi oikein ymmärtää, 
mitä Pyhän Hengen täyteys vaikuttaa, ja miksi on tärkeätä, että hylkäämme kaiken, jos 
haluamme saavuttaa sen.

Jumala ei saa olla vain jotakin, ei vain paljon, vaan kirjaimellisesti kaikki.”
Palattuani kotiin kymmenen päivän erämaakokemukseni jälkeen aistin heti, että siellä 

oli tapahtunut hengellinen muutos. Tunsin joka solullani, että Doris ja Carol olivat liit-
toutuneet minua vastaan. En ole elämäni päivänä tuntenut itseäni yhtä epätervetulleeksi. 
Eristäytymisen tunne ja painostus lisääntyivät päivä päivältä. He näyttivät päättäneen, että 
jopa pelastukseni oli kyseenalainen, ja tämän vuoksi he tunsivat tarvetta väitellä vastaan 
kaikkea sanomisistani ja tekemisistäni. Huoneistossani tuntuva jännitys kasvoi voimilleni 
lähes sietämättömäksi. Muistan vielä selvästi miltä joka kerta tuntui, palattuani kaupungil-
ta kotiin. Jo kiivetessäni portaita aloin pelätä oven avaamista, sillä tiesin kohtaavani vain 
vihamielisyyttä ja torjuntaa. Valittaessani (Painostus tuli lopulta niin voimakkaaksi, etten 
kyennyt edes valittamaan.) heidän asennettaan, he muistuttivat minua pääsiäissunnuntaina 
saamastani sanasta. Minun tuli vain hyväksyä heidän kommenttinsa ja torjuntansa. Sehän 
tuli Isän kädestä!

Muutaman kerran Herra vakuutti olevansa minun kanssani. Se tapahtui kuitenkin niin 
harvoin, että jokainen kerta tuntui aarteelta. Eräs kahdeksanvuotias, Samuel-niminen uskova 
poika, tuli Pohjois-Israelista tapaamaan minua. Hän oli lapsenomaisen avoin Jumalaa koh-
taan, ja iloitsin aina hänen vierailuistaan. Eräänä päivänä kun olimme eräässä Jerusalemin 
suurimmista tavarataloista näin siellä kauniin, englantilaisen astiaston. Astioissa oli rakasta-
miani punaisia kukkia, jotka kukkivat keväällä Israelin kukkuloilla. Minulla oli juuri se sum-
ma rahaa, joka tarvittiin astiaston ostamiseen, ja tunsin, että Herra halusi minun ostavan ne. 

Sekä Doris että Carol olivat kokonaan unohtaneet olevansa vain vieraina minun kodis-
sani, ja vaativat yhtäläistä oikeutta kaikkiin tehtyihin päätöksiin (luulen, että he kaikkein 
mieluimmin olisivat ottaneet koko asunnon itselleen). Vaikka en vaatinut heiltä mitään 
vuokraa, luotinhan Herran antavan kaiken tarvitsemani, pitivät he oikeutenaan kontrol-
loida kaikkia ostoksiani. Tiesin, että jos tottelisin Herraa ja ostaisin astiaston, saisin heti 
kritiikkiä siitä, että olin tuhlannut niin suuren summan rahaa kalliiseen astiastoon. Olisin 

voinut ostaa halvemmankin (katsellessani nyt aikaa taaksepäin, en voi ymmärtää, kuinka 
ollenkaan siedin sitä, mutta minunhan on aina ollut vaikea tulla toimeen hallitsevien ihmis-
ten kanssa ja saatanan painostus teki minut yhä tehottomammaksi kestämään sitä).

Astiat olivat kauniit, ja tiesin niiden olevan lahja Herralta. Ostin ne, ja menimme Sa-
muelin kanssa kotiin raskaan laatikon kanssa. Aivan kuten olin odottanutkin, kritiikki alkoi 
välittömästi kun laatikko avattiin. Tällä kertaa Herra lohdutti minua kuuliaisuudestani. 
Samuel meni jonkun ajan kuluttua katsomaan sydämenmuotoista astiaa, jota pidin kahvi-
pöydälläni. Nostaessaan kannen hän huudahti: ”Esther, tule pian tänne. Katso tätä!” 

Astian sisältä hän löysi rahatukon, jonka joku vieraistani oli jättänyt sinne lahjaksi. Se 
oli täsmälleen sama summa, jonka olin maksanut astioista. Tämäkään ei vaimentanut heidän 
kritiikkiään, mutta se lohdutti minua, ja oli vahvistus Isän huolenpidosta.

Kerran Samuel oli tullut luokseni kahdeksi viikoksi. Eräänä iltana matkustin Tel Avi-
viin, pieneen hotelliin meren rannalle levätäkseni, rentoutuakseni, päästäkseni pois paine-
kattilasta ja kirjoittaakseni muutaman kirjeen. Jätin Samuelin Dorisin ja Carolin hoitoon, 
luvaten palata seuraavana iltapäivänä. He kohtelivat kuitenkin häntä niin huonosti, että 
hän pakeni seuraavana päivänä kotiinsa pohjoiseen. (Hänellä näytti olevan paljon enem-
män järkeä kuin minulla!)

Herra ei koskaan sallinut minun puolustaa itseäni, kun minuun kohdistettiin epäoi-
keudenmukaista kritiikkiä.  He tulkitsivat vastaan panemattomuuteni heikkoudeksi, ja se 
rohkaisi heitä kritisoimaan minua entistä enemmän, Monena iltana sulkiessani huoneeni 
oven, tunsin itseni eristetyksi ja yksinäiseksi. ”Isä, en voi jatkuvasti antaa heille anteeksi, en 
voi. En kestä enää. Auta minut ulos tästä sekasotkusta.” Hänen vastauksensa oli aina sama. 
Minun tuli antaa heille miljoona kertaa anteeksi, mikäli se oli tarpeen!

Eräs tietty asia aiheutti erityisen paljon jännitettä välillemme. Olin kutsunut heidät 
alun perin luokseni kuudeksi kuukaudeksi, koska tiesin Sidin ja Betsyn tulevan marras-
kuussa luokseni koko seuraavaksi vuodeksi. He yrittivät epätoivoisesti saada asua edelleen 
luonani ja tolkuttivat, että Sidin ja Betsyn pitäisi asua jossakin muualla. 

Muiden ystävieni kanssa he kritisoivat minua myös siihen mennessä kirjoittamastani 
kirjan osasta.  Lopulta tulinkin vakuuttuneeksi siitä, että kirjoitin sitä aivan turhaan. Lai-
toin käsikirjoituksen komeroni ylimmälle hyllylle ja jätin koko ajatuksen kirjasta ja profe-
tiasta uhrialttarille.

Heidän vastenmieliset tunteensa minua kohtaan kehittyivät niin pitkälle, että jos satuin 
tulemaan olohuoneeseen heidän jutellessaan kahden kesken, nousivat he ylös ja jatkoivat 
keskustelua omassa huoneessaan, suljettujen ovien takana. Minulla oli tosi paha olla.

Oli selvää, että kaiken tämän kautta Herra käsitteli elämässäni olevia syntejä, jotka esti-
vät minua antautumasta Hänelle syvemmin.

Aluksi, kun opimme tuntemaan Herran, saamme ottaa vastaan Hänen puhdistamisen-
sa ja anteeksiantonsa synneistä, ja näin aloitamme uuden elämän Hänen kanssaan; synnit 
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puhtaaksi pestynä Hänen uhriverellään. Tämä mahdollistaa meille henkilökohtaisen Juma-
lasuhteen. Aiempi synnillinen tilamme on erottanut meidät Hänestä. Tämä ei kuitenkaan 
ole mikään taikatemppu, joka tekee meistä täydellisiä ihmisiä Ajan kuluessa huomaamme, 
että elämässämme on yhä alueita, jotka eivät ole kunnossa, ja jotka putkahtelevat pikku 
hiljaa esiin (ei ehkä niin ilmeisiä kuin aviorikos, himo jne.) Nämä ’pienet ketut tuhoavat 
viinitarhan’, ja niitä ovat: riidanhalu, mustasukkaisuus, viha, depressiot, aggressiot ym. Suu-
rimman työnsä Herra tekee meissä silloin, kun Hän yrittää poistaa juurineen synnillisyyden 
ytimen. Minun kohdallani hän esimerkiksi oli antanut anteeksi ylpeyteni, mutta nyt Hän 
halusi muuttaa sen aidoksi nöyryydeksi.

”Hän nöyryytti itsensä seimeen, vielä ristinpuulle asti;
mutta minä olen liian ylpeä ja haluton ollakseni Hänen opetuslapsensa.

Hän antoi tahtonsa Isälle ja valitsi pysyä valkeudessa;
mutta minä taistelen mieluummin kuin lepään, ja yritän itse tehdä oikein.
   
Herra murra minut, ja sitten puhdista ja täytä minut. Pidä minut jatkuvasti Si-
nussa, että yhteytemme olisi rikkoutumaton, että Sinun nimesi tulisi pyhitetyksi 
minussa.”

Roy Hession
The Calvary Road
(Ristin tie)

Sain erään ystävän kautta vahvistuksen Herralta, että Hän oli aloittamassa syvempää työtään 
elämässäni. Ystäväni oli ollut paastoamassa kanssani.  Hän ojensi minulle seuraavan sanan:
 

 ”HERRA JEESUS KRISTUS,
Nöyryytän itseni edessäsi, kaiken syntisyyteni, syyllisyyteni ja itsekkyyteni, 

kovasydämisyyteni, katkeruuteni, rakkaudettomuuteni,  kykenemättömyyteni 
antamaan anteeksi ja haluttomuuteni antaa anteeksi. Tästä lähtien en enää halua 
olla missään tekemisissä näiden syntieni kanssa. Haluan uskoa siihen, että Sinä 
olet vapauttanut minut rakastamaan, rakkauteen, joka virtaa Sinun sydämeltäsi, 
eikä enää elämään itselleni.

Herra Jeesus Kristus, Pelastajani ja Vapauttajani, annan itseni Sinulle tänään 
uudelleen. Haluan pyrkiä tähän päämäärään kaikella päättäväisyydellä. Haluan 
kiittää Sinua joka kerrasta, kun viet minut tilanteeseen, jossa minua kohdellaan 
epäoikeudenmukaisesti ja jossa elämäni tehdään vaikeaksi. Sillä ainoastaan teh-

dessäni parannusta epäonnistumisistani, voin ottaa vastaan Sinun rakkautesi.
En aio lopettaa rukoustani, kunnes tämä rakkaus tulee omakseni, mihin hintaan 

tahansa. Muiden täytyy voida nähdä elämästäni, mitä Sinun lupauksesi voi saada 
aikaan Sinun kunniaksesi. Herra, Sinä olet iankaikkinen rakkaus ja Sinä voit antaa 
minulle kyvyn heijastaa Sinun rakkauttasi. Uskon tämän Sinun nimessäsi..
 AMEN.”

Tämä auttoi minua ymmärtämään, että saamani jatkuva, epäoikeudenmukainen kritiikki 
oli ensisijaisesti Hänen määräämäänsä.

Eräänä päivänä, elokuun alkupuolella, minut oli kutsuttu uskovien kokoukseen Tiberiaa-
seen lukemaan selonteko, jonka olin ojentanut Korkeimmalle oikeudelle. Olin iloinen tästä, 
koska Galilean uskovaiset olivat seisseet uskollisesti rinnallani, huolimatta kuukausien ajan 
Jerusalemista tulleesta kritiikistä. Heti astuttuani kokoushuoneeseen vajosi sydämeni polviin. 
Siellä istui eräs kristitty veli Yhdysvalloista, jolla oli hyvin karski esitystapa. Hän pitää itseään 
profeettana, mutta hänellä ei ole Jeesuksen nöyryyttä, jonka tulisi olla uskottavan profeetan 
tunnusmerkki. Hänen vieressään oli eräs juutalainen uskovainen Jerusalemista, joka oli ollut 
äänekkäimpiä vastustajiani maassa, etenkin oikeuden päätöksen jälkeen. Nähdessäni heidät 
yhdessä minulla oli epämiellyttävä, erehtymätön tunne, että jos lukisin puolustuslausuntoni 
sinä iltana, minulla ei jälkeenpäin olisi ehkä yhtään ystävää jäljellä. En tuntenut Herran avoi-
muutta ja rakkautta sinä iltana, tunsin vain kriittisen vihollisen läsnäolon.

Ryhmän johtaja aloitti rukouksella, ja lauloimme muutamia lauluja. Sitten minua pyy-
dettiin lukemaan puolustuksemme Korkeimmalle oikeudelle.

Nousin ylös ja aloin lukea. Jos lausuntoa kuunnellaan ilman Pyhän Hengen armoitusta, 
niin vihollinen voi kääntää sitä miten mielii. Saatana teki juuri niin sinä iltana. Lukiessani 
tiettyjä kappaleita, tirskui kaksi mainitsemaani henkilöä avoimesti ja tekivät lukemattomia 
halventavia kysymyksiä. Olin tosi pulmallisessa tilanteessa. Halusin istuutua ja unohtaa koko 
asian. Mutta jatkoin lukemista, ja lukiessani aloin mielessäni tarkastella, askel askeleelta ja 
tilanne tilanteelta, Herran vahvistuksia tässä Korkeimman hallinto-oikeuden jutussa. Kävin 
ne läpi yksi toisensa jälkeen, kaiken sen, mitä tässä kirjassa on, ja vielä paljon sellaista, mitä ei 
ole mainittu, ja lopulta, kun olin päässyt sivulle kahdeksantoista tiesin sydämessäni, että huo-
limatta siitä mitä muut sanoivat, todistuksemme oikeudelle oli Jumalasta. En aikonut kieltää 
sitä, enkä pyytää sitä anteeksi. Niin luin koko lausunnon loppuun asti tietäen sydämessäni, 
mitä pian tulisi seuraamaan. Tiesin myös selviäväni. Olin tehnyt päätökseni Herran edessä.

Heti istuuduttuani nousi amerikkalainen veli puhumaan, kuten olin odottanutkin. Hän 
aloitti rukouksella ja sanoi: ”Jumala auta minua jos olen väärässä, mutta haluan sanoa, ettei 
tämä lausunto ole muuta kuin törkeä itserakkauden ilmaus. HALUAN SANOA USKO-
VANI, ETTEI SILLÄ OLE MITÄÄN TEKEMISTA JUMALAN KANSSA! Olen kuullut 
monia kommentteja ja paljon kritiikkiä Jerusalemissa, ja olen täällä syvästi huolestuneena. 
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Uskon, että tämä sisar on toiminut täysin lihassa ja teki väärin, koska ei keskustellut siitä 
Israelissa olevien kristittyjen kanssa, koska oikeuden päätös on suuresti vaikuttanut heihin.” 
Hän jatkoi samaan sävyyn vielä runsaat puoli tuntia, repien oikeusjutun kappaleiksi, ja 
minut sen mukana.

Hänen pauhatessaan risteili mielessäni monia kysymyksiä. Ensiksikin, tiesin hänen ole-
van väärässä uskoessaan huhuja. Hän ei ollut totellut raamatullista kehotusta kertoa ne 
kaikki ensin minulle henkilökohtaisesti. Itse olin tietenkin vienyt oikeusjutun lähes jokai-
selle uskovien ryhmälle tässä maassa, ja he kaikki olivat antaneet sille suostumuksensa. (Oli 
ironista, että myös hän itse oli tullut Israeliin turistiryhmän kanssa vuonna 1977. Olin 
kertonut myös tälle ryhmälle oikeusjutusta. Koko ryhmän edessä hän oli rukoillut puoles-
tani, ja sanoi uskovansa vakaasti, että se oli Jumalasta, ja hän antoi siunauksensa asialle.) 
Sisimmässäni tunsin rauhaa, joka oli alkuna ja todistuksena Jumalan alkamasta syvemmästä 
työstä minussa.  Minun täytyi sinä iltana tehdä sisäinen päätös, että huolimatta siitä mitä 
muut sanoisivat, uskoin Pyhän Hengen auttaneen meitä kirjoittamaan todistuksen, joka 
ojennettiin oikeudelle.

Tällä veljellä oli karismaattiset puheenlahjat, ja sen vuoksi useimmat uskoivat kaiken 
mitä hän sanoi. Tämän jälkeen monet eivät enää milloinkaan ole puhuneet kanssani. Erääl-
lä ystävälläni, joka oli auttanut minua kirjoittamaan puolustuslausunnon, on siitä lähtien 
ollut epäilyksiä jopa koko oikeusjutun arvosta.

Kokouksen jälkeen tuli tämä kristitty veli luokseni ja sanoi: ”Olen pahoillani, mutta 
minun täytyi sanoa mitä sydämelläni oli. Toivottavasti sinulla ei ollut mitään sitä vastaan.”

Minulla olisi ollut paljonkin sanottavaa, sen lisäksi, että olisin voinut vaikka lyödä hän-
tä, mutta sanoin ainoastaan: ”Totuus on se, että kerroin oikeusjutusta useimmille uskoville 
ryhmille Israelissa. Itse asiassa sinä olit miltei ensimmäinen, jolle asiasta kerroin. Sinä annoit 
kokosydämisen siunauksesi asialle!” Hän ei tietystikään muistanut mitään. Tämä oli ainoa 
asia, joka koski juuri häntä suoranaisesti, ja se oli myös ainoa kommentti, jonka saatoin 
vapaasti sanoa.

Kahden viikon kuluttua 19.8.1979 sain tiedon Sisäasiainministeriöltä, että anomukseni 
saada pysyvä oleskelulupa oli hylätty, ja että minun tuli järjestää asiani niin, että olisin val-
mis lähtemään maasta viimeistään 22. syyskuuta, 1979. Viisumin umpeenmenopäivä olisi 
Rosh HaShana. 

Tämä oli shokki. Olin vakaasti uskonut Herran rakkauteen, ja Hänen kykyynsä järjes-
tää oleskeluni Israelissa, etenkin, kun olin ollut Hänelle uskollinen todistaessani oikeudessa. 
En voinut kuvitella joutuvani jättämään Israelin ei-toivottuna henkilönä, enkä sitä, etten 
enää saisi palata tänne edes vierailulle. Asiaa pahensi vielä se, että sain kirjeen eräältä Eng-
lannissa asuvalta uskonsisarelta. Hänen kirjeessään oli kohta, joka näytti selvästi viittaavan 
siihen, että minun tulisi olla valmis lähtemään Israelista ainiaaksi.

”Rakas Esther,

Minun olisi pitänyt kirjoittaa sinulle aikaisemmin, mutta olen siirtänyt kirjoittamis-
ta. Pyydän sinua arvioimaan tämän, minkä Herra on sinusta antanut sydämelleni. 
Hiukan sen jälkeen kun olin saanut kirjeesi, menin Isän eteen Israelin oleskelulupasi 
tähden. Ester, en voinut pyytää Isää antamaan sinun jäädä. Saatoin vain itkeä. Huo-
kailin Jumalan edessä sinun vuoksesi, koska Jumala näytti minulle, kuinka paljon 
Hän sinua rakastaa. Olet hyvin kallisarvoinen Hänelle, ja Hän näkee sinut henki-
lönä, joka todella on valmis asettumaan hyljätyksi, kuten Hänen rakas Poikansa. 
Tunsin, että Jumalan sydän oli niin täynnä rakkautta, kiitollisuutta ja kiintymystä 
sinua kohtaan.. Oli sydäntä särkevää nähdä Jumalan rakkaus sinua kohtaan.

Tunsin Jumalan etsivän henkilöä, joka olisi valmis seuraamaan Jeesuksen 
jalanjälkiä; sellaista Hänen omaansa, joka olisi juutalainen, ja joka olisi valmis 
olemaan hyljättynä, kuten Jeesuskin oli, ja joka olisi valmis menemään ulkopuo-
lelle leirin. Uskon Jumalan etsivän sellaista, Hänen oman kansansa jäsentä, joka 
on valmis asettumaan Jeesuksen kärsimyksiin, ollakseen valmis tulemaan karko-
tetuksi Israelista, että hän voisi antaa elämänsä esirukoukseen Hänen kansansa 
tähden. Olemalla hyljättynä voisi Pyhä Henki rukoilla hänen kauttaan, että tämä 
voisi seistä muurinaukossa omiensa puolesta, että Jumala saisi nähdä Hänen tais-
telunsa hedelmät ja olla tyydytetty , että yhä useammat  juutalaiset voisivat tulla 
tuntemaan Jeesukseen Messiaanaan. En sano, että se olisit sinä, mutta tunsin, että 
Jumala näkee sinussa tällaisen sydämen...”

Viedessäni tämän ongelman pelokkaana Herran eteen, ei Hän antanut minulle selvää vas-
tausta. Oliko Hänen tahtonsa, että jäisin Israeliin? Kyselyni päätteeksi Hän johdatti minua 
lukemaan seuraavan kappaleen kirjasta Hinds’ Feet on High Plases (Ilon vuorille):

”... He olivat nyt saapuneet paljon korkeammalle kuin koskaan aikaisemmin. To-
dellakin, jos vain heidän seuraamansa polku alkaisi nousta ylöspäin, heidän ei 
tarvitsisi epäillä, että pian he saapuisivat Ilon vuorille, jonne viholliset eivät voisi 
heitä seurata, ja missä parantavat virrat olisivat.

Nyt polku sen sijaan johdatti heitä alas laaksoon, yhtä alas, kuin nöyryyden 
laakso. Kaikki korkeus, jonka he olivat saavuttaneet heidän pitkällä ja vaivalloisella 
matkallaan menetettiin, ja he joutuivat alkamaan aivan alusta. Ikään kuin he eivät 
olisi aloittaneet jo kauan sitten ja kestäneet niin monta vaikeutta ja koettelemusta.

’... Kestätkö tämän vielä, Pelokas? Oletko valmis kärsimään vapautuaksesi ja 
oletko valmis menettämään kaiken sen, mitä olet saavuttanut matkallasi Ilon vuo-
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rille? Oletko valmis menemään Anteeksiantamuksen polkua Kadotuksen laak-
soon vain siksi, että minä olen valinnut tämän tien sinulle? Luotatko edelleen 
minuun ja rakastatko minua? ’…

... Tämä oli avannut hänen silmänsä näkemään, että oman sydämensä syvyyk-
sissä hänellä oli yksi ainoa kiihkeä halu, ei asioille, joita Paimen oli luvannut, vaan 
Häntä itseään kohtaan...”

Lukiessani kirjettä käsitin heti, että Israel oli saanut liian suuren paikan sydämessäni. Jee-
suksen täytyi olla ensimmäinen ja ainoa rakkauteni, ja jos hän tahtoisi, minun tulisi olla 
valmis luopumaan Israelista ainiaan. Kaikki se mitä rakastin tässä maassa, kosketti sydämeni 
kieliä, mutta Mikeen ja Joeyhin verrattuna ei mikään muu asia maailmassa voinut aiheuttaa 
yhtä paljon kipua. Muistutuksena kolmen vuoden takaisesta illasta, jolloin asetin Miken ja 
Joeyn alttarille, liittyi Israel nyt heidän seuraansa samalle alttarille.

Kerrottuani Dorisille ja Carolille Sisäasiainministeriöltä kuulemani uutiset he sanoi-
vat välittömästi, että tämän piti viimeistään olla merkkinä, että olin erehtynyt oikeusjutun 
suhteen. Hiukan tämän jälkeen he alkoivat tehdä suunnitelmia kuinka käyttää asuntoani, 
kun olisin lähtenyt maasta. Useimmat ystävistäni (se pieni ryhmä, joka oli auttanut minua 
kirjoittamaan puolustuksen oikeudelle, ja ne harvat galilealaiset, jotka olivat ystävinä vielä 
Tiberiaan jälkeen) olivat myös sitä mieltä, että minun tuli hyväksyä tämä Jumalan tahtona, 
koska muuta vaihtoehtoa ei näyttänyt olevan. Koko maassa näytti olevan ainoastaan kaksi 
ihmistä, yksi Nahariassa ja toinen Rehovotissa, jotka vielä halusivat minun jäävän Israeliin.

Kielteisen oikeudenpäätöksen vuoksi juorut ja syytökset, joita levitettiin minua vastaan 
paikallisten uskovien keskuudessa, olivat hyvin vakuuttavia. Sama koski monia uskovia juu-
talaisiaYhdysvalloissa. He, ymmärtämättä jutun yksityiskohtia, syyttivät minun sulkeneen 
oven kaikilta uskovilta juutalaisilta niin, ettei heitä voitaisi koskaan tunnustaa kansalaisiksi. 
Tämä oli kummallista, koska oikeusjuttu ei itse asiassa ollut muuttanut mitään muuta kuin 
sen, että Jeesuksesta oli tullut tunnetumpi Israelille. Jo ennen oikeusjuttua henkilö, joka il-
moitti saapuessaan Israeliin olevansa juutalainen ja uskovansa Jeesukseen, saattoi olla varma 
siitä, että joutui palaamaan seuraavalla koneella takaisin sinne, mistä oli lähtenytkin. Ainoa, 
joka tosiasiassa päättää, onko meillä oikeutta jäädä Israeliin vai ei, on Herra Jumala. Hän 
voi tehdä mahdolliseksi Israelissa olemisemme, jos se on Hänen tahtonsa. Ja jos se on Hänen 
tahtonsa, ei maailmassa ole ketään, joka voi tuon oven sulkea.

”Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi 
olla meitä vastaan? Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet 
alttiiksi kaikkien meidän edestämme,  kuinka hän ei lahjottaisi meille kaikkea 
muutakin hänen kanssansa?

Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa 
vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee mei-
dän edestämme.

Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai 
vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka? Niin kuin kirjoitettu on:
’Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää; meitä pidetään teuraslampaina.’
Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on 
rakastanut.

Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkival-
lat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu 
luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, 
meidän Herrassamme.”  Room. 8: 31 - 32; 34 - 39

Meidän täytyy lukea vain Apostolien tekoja, nähdäksemme Israelin uskonnollisten johtaji-
en reaktiot ensimmäisiä juutalaisia uskovia kohtaan. Voimme ymmärtää, että meidän ase-
mamme näinä päivinä on paljon siedettävämpi kuin heidän. Minua ei todellakaan kivitetty 
kuoliaaksi niin kuin kävi Stefanukselle. Jeesus on antanut meille varman lupauksen, että 
saamme etuoikeuden osallistua Hänen kärsimyksiinsä. Niinpä, tappion sijasta, oikeusjuttu 
on pikemminkin syy iloon.

”...Ja he kutsuivat apostolit sisään ja pieksättivät heitä ja kielsivät heitä puhumasta 
Jeesuksen nimeen ja päästivät heidät menemään.
Niin he lähtivät pois neuvostosta iloissaan siitä , että olivat katsotut arvollisiksi 
kärsimään häväistystä Jeesuksen nimen tähden.

Eivätkä he lakanneet, vaan opettivat joka päivä pyhäkössä ja kodeissa  ja julis-
tivat evankeliumia Kristuksesta Jeesuksesta...”  Ap.t. 5:40 - 42

Melko pian tämän jälkeen minun oli määrä tavata eräässä hotellissa yhdysvaltalaisen, kris-
tillisen radioaseman perustaja. Heidän lähetyksensä oli tuonut siunauksen rakkauskirjekää-
rölle. Odotellessani hänen saapumistaan satuin istumaan parin yhdysvaltalaisen uskovaisen 
viereen. He sanoivat minulle: ”Olemme hyvin tuohtuneita kaikista niistä vaikeuksista, jotka 
Esther Dorflinger on aiheuttanut. On mahdotonta ajatella, että hän voisi pelastua kaiken 
sen jälkeen, mitä olemme hänestä kuulleet. Hänen tekonsa on vastenmielinen, ja nyt jou-
dumme kaikki kärsimään tästä kielteisestä ennakkopäätöksestä.”

Niinpä kysyin heiltä: ”Tiedättekö mitään oikeusjutun yksityiskohdista?”
”Emme, ainoastaan oikeudenpäätöksen, mutta se riittää!”
”Oletteko jutelleet Estherin itsensä kanssa?” kysyin, pidätellen nauruani.
”Mitä se hyödyttäisi?” he kysyivät.
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”Asian ydin on siinä, että ennen kuin meillä on oikeus tuomita jotakuta, niin Raamattu 
kehottaa meitä viemään asian ensin sille henkilölle, ketä vastaan meillä on jotakin. Teillä on 
vahvat mielipiteet henkilöstä, jota ette edes tunnistaisi nähdessänne hänet.” Nyt jo nauroin. 
Tämä sama pätee 99-prosenttisesti niihin ihmisiin, jotka ovat suhtautuneet asiaan viha-
mielisesti. Vain murto-osa on tähän päivään mennessä tullut minun luokseni mielipiteineen 
– ainakaan tietoisesti.

Kaiken sekasorron ja ristiriitaisten neuvojen keskellä menin Uri Huppertin toimistoon, 
keskustellakseni tilanteesta hänen kanssaan ja kertoakseni hänelle viimeaikaisista tapahtu-
mista.

”Minun neuvoni sinulle Eileen on, että vetoamme uudelleen Korkeimpaan oikeuteen. 
Tällä kertaa emme ano kansalaisoikeutta maahanmuuttolain perusteella, vaan anomme 
pysyvää maassa oleskelulupaa. Uskon vahvasti, että oikeus ratkaisee asian sinun eduksesi, 
koska tuomarit toivat niin avoimesti esiin sen, että muitakin mahdollisuuksia on. Vakuutan 
sinulle, että jos emme vetoa oikeuteen, ja sinä lähdet maasta syyskuun 22. päivänä, niin se 
on viimeinen kerta, kun sisäasiainministeriö koskaan sallii sinun palata Israeliin. Sinä et 
varmastikaan ole heidän suosikkejaan, kuten tiedät. ”

Hän painotti, että vaikka olin anonut viisumia maaliskuussa, he olivat odottaneet mel-
kein elokuun loppuun, antaakseen minulle määräyksen lähteä maasta. He yrittivät epäile-
mättä estää muut oikeustoimet.

Tuntui todella siltä, että aika alkoi loppua. Kerroin hänelle ajattelevani asiaa ja palaava-
ni seuraavalla viikolla hänen toimistoonsa päätökseni kanssa. 

Palattuani kotiin kerroin Dorisille ja Carolille asianajajani antamasta neuvosta. He oli-
vat tietysti heti eri mieltä.

Muutaman päivän kuluttua matkustimme yhdessä uskovien konferenssiin Pohjois-Isra-
eliin. Sitä johti se sama amerikkalainen veli, joka oli puhunut kovin sanoin minua vastaan 
Tiberiaassa. Galilealaiset ystäväni (ne harvat, joita vielä oli jäljellä) olivat vakuuttuneita siitä, 
että minun olisi otettava osaa konferenssiin, ja niinpä sitten päätin osallistua.

Alusta alkaen oli selvää, että minut suljettaisiin pois  heidän ystäviensä ’lähipiiristä’. Toise-
na konferenssipäivänä minut oli kutsuttu erääseen uskovaiseen kotiin. Kaikki vanhat ystäväni 
istuivat ringissä pöydän ympärillä. Doris ja Carol olivat siellä myös, tietenkin. Heidän sanotta-
vansa loukkasi minua syvästi, ja ainoastaan äärimmäisellä itsehillinnällä saatoin olla nyyhkyt-
tämättä ääneen. Päätin olla näyttämättä heille kuinka haavoittavia heidän sanansa olivat. Siinä 
he olivat, muutamat harvat jäljelle jääneet ystäväni, jotka olivat seisseet koko oikeusjutun ajan 
rinnallani.  He kertoivat keskustelleensa amerikkalaisen veljen kanssa ja että heistä nyt tuntui 
siltä, että koko uskonvaellukseni Herran kanssa oli kyseenalainen. Carol ja Doris olivat ikään 
kuin vielä vahvistaneet tämän. He neuvoivat, että tässä tilanteessa minun ei pitäisi uudelleen 
vedota oikeuteen, vaan lähteä maasta. Näytti siltä, ettei kukaan jäisi edes kaipaamaan minua. 
Saatoin vain mykkänä kuunnella heidän mielipiteitään ja neuvojaan.

”Kiitos, harkitsen kyllä, mitä olette minulle sanoneet.” Tämän vain saatoin sanoa ja 
poistui sitten huoneesta. Lähdin pitkälle kävelylle metsiin, ja istuutuessani lepäämään tuok-
suvalle havunneulasmatolle, alkoivat padotut kyyneleet tulvia. Tunsin itseni petetyksi ja 
yksinäiseksi. Saatanan painostus oli niin voimakas ja intensiivinen, etten tiennyt mihin 
suuntaan kääntyä. Kyyneleistäkään ei näyttänyt olevan apua, koska edelleen tunsin kipua 
sydämessäni. Palasin konferenssikeskukseen, pakkasin muutamat tavarani ja palasin kotiin. 
Palattuani asuntooni minua odotti siellä kirje. Se oli yhdysvaltalaiselta ystävältäni, Karen 
Kolbinskyltä. Hän on usein, ja monin eri tavoin, rohkaissut minua Herrassa.

”... Eräänä aamuna ollessani rukouksessa Herra antoi sydämelleni laulun. Näillä 
sanoilla yritän parhaan kykyni mukaan ilmaista Hänen opetuksensa minulle...

’Kun olet taakkain alla ja huolten vaivaama, väsynyt töistä ja huolista,
katso vain Jeesukseen. Hän on läsnä, kaiken vaikean takana.
Hänelle ei ole mikään liian vaikeaa.
Vihollisten saartaessa sinua, nosta katseesi taivaalle.
Sinä näet kotkan ja kyyhkysen, 
niille ei yksikään vuori ole liian korkea.
Uskon kautta löydät rukouksen siivet.
Ne vievät sinut lähelle Jumalaa.
Jokainen koettelemus auttaa sinua vahvistamaan lentoasi.
Kaikkien kyynelten, kaiken pimeyden ja kivun yläpuolella 
loistaa toivon säde kirkkaana.
Jeesus on luvannut tehdä täydellisen työn sinussa.
Hänen kauttaan löydät voiton. ’ ”

Eräältä toiselta uskolliselta kirjeenvaihtoystävältä, Jean Wattsilta, tuli seuraava jae:

 ”Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi, 
äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi.
Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa.. .”
Snl. 3:5 - 6

Nämä molemmat olivat muistutuksia Jumalan kaikkivaltiaasta kädestä elämäni yllä. Tiesin, 
että Hän veisi minut jotenkin tämän pimeän ja kuluttavan ajan läpi.

Doris ja Carol palasivat seuraavana iltana kotiin konferenssista. Sitä seuraavana aamuna 
minulla oli tapaaminen Urin kanssa. Hän odotti saavansa minulta lopullisen päätökseni. 
Koska ystävieni neuvo oli ollut niin voimakas, ja koska vihollisen painostus oli ollut niin 
suuri, lähdin yhdessä Peter-nimisen ystäväni kanssa lakimieheni toimistoon pyytämään, 
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että hän unohtaisi koko vetoomuksen. Aioin yksinkertaisesti jättää asiat omaan huostaansa 
ja suunnittelin lähteväni maasta kolmen viikon kuluttua.

Peterin ja minun saapuessa toimistolle alkoi Uri kuvailla omaa suunnitelmaansa, kuin-
ka hän vetoaa oikeuteen jälleen kerran. Ennen kuin minulla oli mahdollisuutta sanoa sanaa-
kaan, sain syvällä sydämessäni Herran ohjeet: ”Toimi edelleen ja laita vetoomus Korkeimpaan 
oikeuteen.”

Urin lopetettua selostuksensa sanoin: ”Antaisitko Peterille ja minulle pari minuuttia 
aikaa?” Lähdimme ulos hänen toimistostaan.  Tultuamme kadulle Peter sanoi: ”Ennen kuin 
sanot mitään, minun täytyy kertoa, että Herra puhui minulle, että sinun olisi vedottava 
oikeuteen.”

”Peter, Hän sanoi minulle saman asian.” Katsoimme toisiamme ja tiesimme kumpi-
kin, millaisen vastaanoton saisin asunnollani, kun en ollut noudattanut annettuja ohjeita. 
Herran johdatuksen ollessa niin selvä, tuntuivat muitten reaktiot kuitenkin yhdentekeviltä.

”Mennään Peter ja kerrotaan Urille, että aiomme edetä.”
 Uri lähetti siis jälleen vetoomuksen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle, pyytäen heitä 

päättämään, saisinko luvan jäädä Israeliin pysyvällä oleskeluluvalla, vai en. Hän kysyisi heil-
tä hyväksyisivätkö he jutun, ja kieltäisivätkö he sisäasiainministeriötä karkottamasta minua, 
ennen kuin oikeus tekisi päätöksensä. Tiesin, että kaikki toivo olisi mennyt, jos he kieltäy-
tyisivät hyväksymästä juttua.

Palattuani kotiin tämän uutisen kera, olivat sekä Doris että Carol, ynnä muut sinne ko-
koontuneet vihoissaan, koska olin toiminut heidän ohjeidensa vastaisesti. Doris levitti uutista 
nopeasti viimeistenkin ystävieni keskuuteen. Illalla, juuri ennen kuin sammutin valot, luin 
seuraavan kappaleen Watchman Neen kirjasta A Table in the Wilderness (Pöytä erämaassa):

”Puhdas oppi voi paisuttaa meidät ja tehdä meidät ylpeiksi tiedostamme ja mie-
lipiteistämme. Tai me voimme unohtaa totuuden, tehden sen tyhjäksi taitavilla 
väitteillä, tai kolmannen asteen metodeilla. Näky on vallankumouksellinen. Sen 
rinnalla kaikki muu tulee pieneksi. Kun kerran näemme Herran, emme koskaan 
unohda Häntä. Kun saatanan hyökkäykset lisääntyvät, ja ystävien neuvot pettävät 
meidät, on sisäinen tietomme Jumalasta ainoa, joka saa meidät kestämään koetusten 
ajassa… Siinä mitä sanot, on paljon järkeä, mutta tunnen Jumalani. Se riittää...”

Tämä auttoi minua ymmärtämään, että huolimatta siitä mitä toiset sanoivat, saatoin pitää 
kiinni siitä, mitä Herra oli minulle antanut.

Seuraavina päivinä kritiikki oli niin vihamielistä, jännitteet ja hylkääminen niin suurta, 
että pakenin jälleen asunnoltani. Tällä kertaa menin pieneen lomakotiin Galilean järven 
rannalle. Paikan nimi oli ’Peniel’, paikka jossa Jaakob taisteli enkelin kanssa. Kerroin läh-
töni muodolliseksi syyksi sen, että toivoin siellä saavani Herralta varmuuden siitä, että olin 

tehnyt oikean päätöksen. Todellisuudessa lähdin jonnekin, missä jälleen voisin hengittää 
vapaasti, ja missä pääsisin kuulemasta vihamielistä kritiikkiä. 

Täällä sain kuunnella heinäsirkkojen sirinää ja katsella auringonlaskun heijastuvan järven 
pintaan, kun se laskeutui kaukaisten vuorten taa – Se oli Hänen rakkautensa siunaus. Se oli 
hiljaista aikaa, mutta silti vihollinen karjui. Kaiken keskellä Herra antoi minulle kaksi hyvin 
selvää ohjetta. Ensiksikin – minun täytyi ilmoittaa Dorisille ja Carolille, että heidän olisi läh-
dettävä asunnostani kahden viikon kuluessa, (täsmälleen sinä päivänä, joka oli päätetty silloin 
kun he olivat tulleet), jotta saisin asiat kuntoon odotellessani Sidin ja Betsyn tuloa. Toiseksi 
- että minun tulisi mennä kuuden päivän maastoautomatkalle Siinaille, ennen kuin viimeiset 
kaksi kolmasosaa siitä palautettaisiin Egyptille. Lähdin Penielistä yhä kaaoksen vallassa, mutta 
samalla kiitollisena siitä, että hän oli antanut kahteen asiaan selvät vastaukset.

Jo paluupäiväni iltana kerroin Dorisille ja Carolille toivovani heidän lähtevän huoneis-
tostani kahden viikon kuluessa, kuten alkuperäinen suunnitelma oli. He lähtivät välittömäs-
ti huoneesta ja vetäytyivät omaan makuuhuoneeseensa keskustelemaan asiasta. Muutaman 
tunnin kuluttua Carol tuli ulos ja sanoi minulle kylmästi: ”Muutamme huomenaamulla.”

Lähtiessään seuraavana aamuna kaikkine tavaroineen, ei heidän suustaan löytynyt ai-
nuttakaan kiitoksen sanaa, ainoastaan yksi huomautus jäähyväisiksi: ”Me epäilemme vaka-
vasti pelastumistasi.” Tämän sanottuaan he syöksyivät ulos talostani. (Rehellisyyden nimissä 
minun täytyy lisätä tähän, että muutaman vuoden kuluttua he tulivat pyytämään minulta 
anteeksi. Luulen vieläkin, että jos olisin ollut kuuliainen Herralle, enkä olisi kutsunut Ca-
rolia, niin minulla ja Dorisilla olisi ollut mahdollisuus ystävystyä. Vaikka tämä aika olikin 
ollut vaikeaa, niin Herra tietää kaiken. Hän käytti varmasti tätä kautta elämässäni jotakin 
suurempaa tarkoitusta varten. Opinpahan ymmärtämään, kuinka epätoivoisesti tarvitsen 
Hänen armoaan ja rakkauttaan elämässäni.)

Ollessamme keskellä pimeätä, vaikeaa aikaa, jolloin meitä kuritetaan ja koetellaan, on 
vaikeaa ymmärtää, että Isän ajassa kaikki on jo päättynyt. Hän näkee tapahtumaketjujen 
lopun, ja myös sen hedelmän, jonka Hän jonakin päivänä saa kerätä karsitusta ja koulitusta 
viinipuusta.

 Ystävältäni Irlannista tuli seuraava sana postissa, ennen lähtöäni Eilatiin, israelilai-
seen erämaakaupunkiin, jossa tapaisin Siinain-matkaryhmäni:

”Niin sinä suuressa laupeudessasi et kuitenkaan hyljännyt heitä erämaassa. 
Pilvenpatsas ei väistynyt heidän luotansa päivällä, johtamasta heitä tiellä, 
eikä tulenpatsas yöllä, valaisemasta heille tietä, jota heidän oli kuljettava.
Hyvän Henkesi sinä annoit heitä opettamaan, mannaasi et kieltänyt heidän suus-
tansa, ja vettä sinä annoit heille heidän janoonsa...”  Neh. 9:19 - 20
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En arvannut, että tämä raamatunlause piti sisällään merkin siitä, että koetusten aika olisi 
pian päättymässä.

Kuusituntinen automatka Eilatiin oli kaunis. Ohitimme Kuolleen meren ja Masadan 
historiallisen vuorenhuipun.

Seuraavana aamuna liityin turistiryhmään ’Neot Hakikarin’ toimistossa, Eilatissa. Ryh-
mään osallistui lisäkseni yksitoista muuta. Lähdimme keskipäivällä, käännyimme pian pää-
tieltä Siinain erämaahan ja ajoimme pitkin yhtä niistä monista solista, jotka halkaisevat 
vuorimaisemaa. Siinai on käsittämättömällä tavalla täydellisen kaunis. Vaelluspäiviemme 
ajan olin innostunut, jokainen käänne tarjosi uusia näkymiä. Löysimme matkatessamme 
monia todisteita Israelin rakkaudesta tätä muinaista paikkaa kohtaan. Niiden muutamien 
vuosien aikana, jolloin Siinai oli ollut israelilaisten käsissä, he olivat tehneet pieniä puistoja 
ja kulttuurikeskuksia beduiineille. Sydäntämme särki tietäessämme, että tämä sykähdyttä-
vän kaunis paikka luovutettaisiin pian egyptiläisille.

Sadatin historiallisen Jerusalemin vierailun jälkeen (samalla viikolla, kun oli ensimmäinen 
oikeusistuntoni), olivat israelilaiset tulleet epäilevimmiksi egyptiläisten aikeita kohtaan. Tun-
tui vahvasti siltä, että he saisivat nyt rauhalla sen, mitä eivät olleet kyenneet sodalla saamaan. 
Israelin piti nyt palauttaa alue, joka on kuusinkertainen verrattuna Israelin pinta-alaan. Alu-
eella sijaitsivat ainoat Israelin omistamat öljylähteet, sekä suuri ilmavoimien tukikohta. Näin 
pienelle maalle tämä oli suuri menetys, unohtamatta myöskään taistelussa menetettyjä ihmis-
henkiä Siinailla, sekä Israelin historiallisia siteitä tähän maahan. Meille kaikille liittyi tähän 
Siinain matkaan sekä nostalgiaa että surua. Pian Israelin lippu ei liehuisi siellä enää koskaan.

 Matkanjohtajat tunsivat Siinain todella hyvin, ja matka itsessään oli nautinto. Keskellä 
erämaata he kykenivät valmistamaan herkullisia aterioita ja näyttämään meille ihastuttavia 
paikkoja. Minusta oli ilo mennä nukkumaan paljaan tähtitaivaan alle ja herätä aamulla 
kirkkaaseen Siinain auringonpaisteeseen – aloittaakseni uuden seikkailurikkaan päivän.

Matkan toiseksi viimeisenä päivänä lähestyimme valtavaa vuorta. Sen uskotaan olevan 
Mooseksen aikaisen Siinain vuoren. Leiriydyimme illalla vuoren juurelle. Kolmen aikaan 
yöllä aloitimme pitkän kapuamisen kiemurtelevalla kamelipolulla, (meillä ei ollut kamelei-
ta) saavuttaaksemme huipun ajoissa, auringon nousun aikaan. Kiipeämisen tunteina Herra 
muistutti minua Amerikan televisiossa vuonna 1976 näkemästäni ohjelmasta. Se oli lii-
kuttanut minua syvästi. Sinä iltana olin kohdannut Jumalan, Isänäni, ihmeellisellä tavalla. 
Valkenevan aamun hiljaisuudessa hän viittasi sydämessäni jo olevaan lupaukseen.

Siinain vuoren huipulla seisominen oli unohtumaton elämys, auringonvalon karkotta-
essa aamuhämärän varjot. Taivutin pääni kiittämään Herraa siitä, että hän oli tuonut minut 
tälle paikalle. Ja sitten – auringon paistaessa kirkkaasti taivaalla, aloimme matkamme Siinain 
vuoren huipulta kaukana alhaalla olevaan luostariin. Käveltyämme noin puolet matkasta, 
juuri ennen kuin olimme pysähtyneet kaipaamallemme lepotauolle, huomasimme pienen 
pöydän polun vierellä. Pöydällä oli evankeelisten Maria-sisarten tarjoamaa kirjallisuutta.

Otin käsiini yhden tarjolla olevista lehtisistä. Istuutuessamme lepäämään luin seuraavaa:

”Neljänkymmenen kuritusvuoden jälkeen erämaassa Jumala ilmestyi Moosekselle 
palavassa pensaassa Siinain vuoren juurella. Hän paljasti hänelle suunnitelmansa, 
joka oli näiden vaikeiden, ja näennäisesti tarkoituksettomien polkujen takana. 
Hän antoi Moosekselle tehtävän johtaa kansansa pois Egyptin orjuudesta. Tämä 
tehtävä meni yli ymmärryksen. Mooseksesta oli tietysti vaikeaa palata Egyptiin, ja 
tämän lisäksi hän oli myös menettänyt kansansa suosion.

Mooses oli täynnä epäilyjä ja pelkoja, ja hän tunsi itsensä täysin kykenemättö-
mäksi täyttämään tehtävän, johtaa kansansa pois Faaraon orjuudesta. Herra pu-
hui kuitenkin majesteettiset lupauksen sanat: ’Minä olen sinun kanssasi ja ’Minä 
olen sinut lähettänyt.’ (2. Moos. 3:12) 

Nyt Hän saattoi lähettää Mooseksen ja käyttää häntä, sillä Mooses oli kokenut 
Jumalan pyhyyden. Jumalan kehotuksesta Mooses riisui jalkineensa ja tunsi seiso-
vansa pyhällä maalla. Elävä Jumala oli läsnä ja puhui. Nyt Jumala saattoi toimia 
ja tehdä ihmeellisiä asioita Mooseksen kautta. Mooses ei enää estänyt Jumalan 
suuria tekoja itse tärkeydellään. Mooses vapautti kansansa Faaraon vallasta suuril-
la merkeillä ja ihmeillä, ja johdatti heidät Siinain vuorelle, juuri niin kuin Herra 
oli häntä kehottanut.

Mitä suuremmat ja kauaskantoisemmat Jumalan antamat tehtävät ovat, sitä 
pitempi on valmistautumisen aika, ja sitä syvempiä on niiden nöyryytysten olta-
va, jotka vievät tähän päämäärään.”

Sain jälleen nähdä pienen väläyksen jostakin tulevasta. Mitä se voisi tarkoittaa?
Viimeisenä iltana maastoauto jätti meidät Punaisen meren äärelle. Saimme ohjeen vael-

taa tiettyyn kohteeseen, muutaman kilometrin päähän. (Maastoauto jatkaisi matkaansa 
tietä pitkin, ja tapaisimme toisella puolella.) Meidän olinpaikkaamme ei päässyt muutoin 
kuin jalan. Kävely Punaisen meren rannalla oli henkeäsalpaavan kaunis. Perille tultuamme 
saimme kukin oppailtamme snorkkelin, jonka avulla saatoimme katsella koralliriuttoja.

En ollut koskaan aikaisemmin sukeltanut snorkkelin kanssa, joten en tiennyt mitä 
odottaa. Painaessani pääni veden alle pääsin uuteen, ihmeelliseen maailmaan, aivan liian 
kauniiseen ollakseen todellista. Olisin voinut jäädä veden alle loppuiäkseni. Jotkut kalat 
olivat käsittämättömän värikkäitä. Niiden liikkeiden seuraileminen, kun ne puikkelehtivat 
koralliriuttojen lomassa, oli kiehtovaa. Ajattelin itsekseni: ”Kun Jumala rakastaa meitä sel-
laisella rakkaudella, että hän on antanut näin paljon taivaallista kauneutta maan päälle, niin 
millaista onkaan taivaassa?” Sydämeni oli täynnä kunnioitusta. Miten on mahdollista, että 
ihmiset saattavat epäillä Jumalan olemassaoloa?
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Luen päivittäin neljä lukua raamatusta, kolme lukua Vanhasta testamentista (mukaan 
lukien yhden psalmin), sekä yhden luvun Uudesta testamentista. Tarkat raamatunkohdat 
riippuvat siitä, mitä Herra kulloinkin johdattaa minua lukemaan. Ja koska Hän on se joka 
valitsee, niin yllätyksiä tulee paljon. Huomasin sen taas illalla, kun aloin lukea päivän psalmia.

 ”Muista minua, Herra, armolla, jota kansallesi osoitat, etsi minua avullasi,
että minä näkisin sinun valittujesi onnen, iloitsisin sinun kansasi ilolla, 
kerskaisin sinun perintöosasi kanssa. Eivät meidän isämme Egyptissä painaneet 
mieleensä sinun ihmeitäsi, eivät muistaneet sinun monia armotekojasi, vaan nis-
koittelivat meren rannalla, Kaislameren rannalla. Kuitenkin hän pelasti heidät 
nimensä tähden, tehdäkseen voimansa tiettäväksi...”  Ps. 106:4 - 5, 7 - 8

Voi miten kaipasinkaan Hänen puuttumistaan asioihin, saadakseni olla osallisena Israelin 
ilosta, ja ollakseni osa sitä kansakuntaa. Ja miten epävakaita asiat yhä olivat. Tämä Raama-
tun sana uudisti toivon sydämessäni.

Nukkuminen Punaisen meren rannalla, tähtitaivaan alla, oli niin hieno kokemus, ettei 
sitä osaa sanoin kuvata. Nämä kuusi päivää olivat olleet upeita, ja olin kiitollinen Herralle, 
joka soi minulle mahdollisuuden käydä Siinailla, kun se vielä oli israelilaisten käsissä.

Juutalainen huumorintaju on yksi selviytymisen salaisuus. Muistan pari kertomusta, 
joita usein kerrotaan Siinaista. Ne osoittavat osaltaan, kuinka oleellinen osa raamatulliset 
kertomukset ovat israelilaisessa elämässä (on myös syytä muistaa, että kun israelilaiset lapset 
lukevat koulussa historiaa, heidän historiansa on Raamattu).

Eräs tarina kertoo kahdesta israelilaisesta sotilaasta, jotka ajoivat jeepillään Eilatiin ja sieltä 
kotiin, Siinain valtavan erämaa-alueen kautta – Israelin Egyptistä saavuttaman voiton jälkeen. 
Aina muutaman minuutin välein toinen sotilaista tarkasti kompassiaan. Sitten he ajoivat hie-
man pidemmälle, ja taas hän tutki  kompassiaan. Lopulta hänen toverinsa kysyi: ”Mitä ihmet-
tä sinä luulet tekeväsi. Tarkistat kompassiasi kuuden minuutin välein? Oletko päästäsi vialla?”

”En aio jättää mitään sattuman varaan”, vastasi hän. ”Viime kerralla ihmisiltä vei neljä-
kymmentä vuotta, ennen kuin he selvisivät pois täältä.”

Toinen tarina kertoo ulkomaalaisesta, joka ei uskonut, että Jumala todella oli jakanut 
kahtia Punaisen meren vedet. Tämä epäluuloinen selitti israelilaisille: ”Olen varma, ettei 
Jumala halkaissut Punaista merta. Siellä oli todennäköisesti vain jalan verran vettä, joten 
Israelin kansa kykeni vaivattomasti ylittämään veden.”

Israelilainen nyökkäsi ja sanoi: ”Hyvä on, hyväksyn tämän. Sitten on vielä suurempi 
ihme, että koko Egyptin armeija hukkui vain jalansyvyiseen veteen!”

Palasimme takaisin Eilatiin viiden maissa iltapäivällä, syyskuun 17. päivänä. Menin pie-
neen hotelliini ottaakseni suihkun ja tunteakseni itseni jälleen ihmiseksi, kuuden pölyisen 
Siinain päivän jälkeen. Seuraavana päivänä matkustin pitkän matkan takaisin Jerusalemiin. 

Rakastan sitä hetkeä, kun Jerusalem alkaa näkyä Juudean erämaassa, korkealla ja majesteettise-
na. Kaupunki on erityisen kaunis juuri iltahämärässä, kun sen valot välkkyvät kaukaisuudessa.

Seuraavana päivänä Urille ilmoitettiin, että oikeus oli hyväksynyt jutun, tehdäkseen siitä 
päätöksen. He olivat antaneet Sisäasiainministeriölle kaksi kuukautta aikaa selvittää, miksi he 
eivät antaneet minulle pysyvää oleskelulupaa. He kielsivät ministeriötä karkottamasta minua, 
kunnes päätös oli tehty. Tämä tapahtui vain kolme päivää aikaisemmin, kun karkotukseni 
olisi pantu toimeen. Minulla ei ollut jäljellä enää muita ystäviä kuin Peter, Rehovotissa, ja yksi 
ystävä Nahariassa. Jerusalemissa ei ollut jäljellä enää ketään, kelle kertoa uutiset.

Illalla luin Psalmia:

”Minun sydämeni on valmis, Jumala, minä tahdon veisata ja soittaa; 
valmis on minun sieluni. Heräjä, harppu ja kannel. Minä tahdon herättää aamu-
ruskon.

Herra, sinua minä kiitän kansojen joukossa ja veisaan sinun kiitostasi kansa-
kuntien keskellä. Sillä suuri on sinun armosi ja ulottuu ylitse taivasten
ja sinun totuutesi hamaan pilviin asti.

Korota itsesi yli taivasten, Jumala, ja levitköön sinun kunniasi yli kaiken maan.
Että sinun rakkaasi pelastetuiksi tulisivat, auta oikealla kädelläsi ja vastaa minulle.
Anna meille apu ahdistajaa vastaan, sillä turha on ihmisten apu. Jumalan voimalla 
me teemme väkeviä tekoja; hän tallaa meidän vihollisemme maahan.
Ps. 108:2 - 7, 13 - 14

Tämä näytti jälleen olevan merkki, uuden vuoden lupaus siitä, että nämä vaikeat päivät 
olisivat pian ohi. Se oli tavallaan yksinäistä aikaa, mutta samalla vapauttavaa, koska kodis-
tani oli tullut jälleen koti. Saatoin avata oveni ja hengittää vapaasti. Saatoin jälleen laittaa 
elämäni järjestykseen. Seuraava kirje saapui eräältä ystävältä Yhdysvalloista, ja siihen näytti 
sisältyvän heikko toive siitä, että Herra edelleen käyttäisi minua, ja saisin viedä Hänen rak-
kauttaan toisille.

”Pieni ystävä, toivomme, että kaikki tulisivat tuntemaan Hänet, mutta tosiasia 
on, että vain harvat löytävät kaidan tien, ja ilman todistajia ei olisi noita muu-
tamiakaan. Miten valtavan vastuun Isä on antanut ihmiselle. Pidämme itseäm-
me niin kykenemättöminä pelastamaan maailman, mutta Pyhän Hengen avulla 
voimme pelastaa yhden kerrallaan. Sinä mahdollisesti kylvät siemenen, ja toinen 
mahdollisesti korjaa sadon, mutta ilman työntekijöitä ei olisi satoakaan. Olkoon 
Herra iloinen työstäsi ja lisätköön Hän taivaalliseen kruunuusi tähtiä, vaikka et 
saisikaan kiitosta maan päällä. Vainiot ovat valjenneet leikattaviksi, mutta työn-
tekijöitä on niin vähän…”
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Kaikki näytti menevän niin hyvin. Oikeus oli hyväksynyt jutun. Oli merkkejä edessä ole-
vista paremmista päivistä. Olin vihdoinkin vapaa kodissani. Lokakuun ensimmäisenä Herra 
käänsi jälleen kerran kaiken ylösalaisin. Herättyäni aamulla, oli Hänen ohjeensa minulle 
selvä: ”Haluan sinun vetävän jutun pois oikeudesta.”

Juuri kun olin toivonut, että kaikki viimeinkin järjestyisi, että kaiken jälkeen saisin jää-
dä Israeliin. Tiesin, ettei minun tarvinnut ymmärtää miksi Hän halusi minun ensin anovan, 
ja miksi Hän sen jälkeen pyysi minua peruuttamaan anomukseni. Herra ei pyytänyt minua 
ymmärtämään ohjeitaan. Hän pyysi minua vain yksinkertaisesti tottelemaan. Aamiaisen 
jälkeen lähdin linja-autolla Urin toimistolle.

Hän tervehti minua lämpimästi: ”’Shalom’” Hän oli niin ystävällinen. ”Uri, en tiedä, 
miten selittäisin tämän sinulle, mutta Herra on ehdottomasti kehottanut minua vetäyty-
mään juttuni pois oikeudesta. En ymmärrä sitä lainkaan, mutta voin vain kertoa haluavani, 
että näin tehdään.”

Useimmilla israelilaisilla, vaikka he eivät sanokaan olevansa uskonnollisia (Israelissa sillä 
tarkoitetaan uskonnollisia ääriryhmiä), on tieto Jumalasta, usko Häneen. Uri ei väitellyt 
kanssani, eikä asettanut kyseenalaiseksi pyyntöäni. Hän vastasi vain: ” Jos tämä on lopul-
linen päätöksesi, ja todella haluat minun vetävän jutun pois Korkeimmasta oikeudesta, 
niin salli minun tehdä yksi ehdotus. Mene kotiisi ja odota viikko. Järjestä asiasi ja pakkaa 
laukkusi. Tule sitten seuraavalla viikolla samaan aikaan takaisin toimistooni ja tuo mukanasi 
virallinen kirje, jossa pyydät minua vetämään jutun oikeudesta. Hoidan asian eteenpäin sen 
jälkeen. Lupaan sinulle, että Sisäasiainministeriön saadessa selville, että olet vetäytymässä, 
he antavat sinulle noin viisi minuuttia aikaa poistua maasta. Olethan heille julkinen viholli-
nen numero yksi. Viikon sisällä ehdit järjestää asiasi. Tapaan sinut seuraavana sunnuntaina 
kello kymmeneltä toimistossani. Tällä välin en puhu heille halaistua sanaa.”

Seuraava viikko oli kummallinen. Muutin suuremmasta makuuhuoneestani pienem-
pään, asuntoni päädyssä olevaan makuuhuoneeseen, valmistautuakseni vastaanottamaan 
Sidin ja Betsyn marraskuussa. Koko ajan olin tietoinen, että joka ikinen sekunti, tällä 
mahdollisesti viimeisellä viikollani Israelissa, kului hitaasti. Itkin, kirjoittaessani virallista 
kirjettä, jossa pyysin Uria vetämään jutun oikeudesta. Sinetöin kirjeen ja lähdin hänen 
toimistoonsa sunnuntaiaamuna, sovitulla tapaamishetkellä. Saavuin toimistolle tasan kello 
kymmenen, mutta Uria ei ollut missään. Juttelin muutaman minuutin hänen sihteerinsä 
kanssa ja istuin odottamaan.

Hän saapui noin tunnin kuluttua, kovin riemuissaan, joka tuntui minusta hieman epä-
sopivalta, koska oli mahdollisesti meneillään viimeinen päiväni Israelissa. Heti istuuduttu-
aan pöytänsä taakse hän selitti: ”En voi muuta kuin uskoa Jumalaan!” Sitten hän alkoi ker-
toa: ”Minut kutsuttiin tänä aamuna odottamatta sisäasiainministeriön toimistoon. Kaikki 
korkeimmat viranomaiset olivat paikalla. Ensin he toivottivat minut tervetulleeksi kahvin 

kera. Ajattele kahvitarjoilulla! Sitten he sanoivat: ’Olimme kauhistuneita ja yllättyneitä asi-
akkaanne uudesta vetoomuksesta oikeudelle. Emme voineet edes kuvitella, että hän millään 
tavalla yrittäisi uudelleen, tai yrittäisi muuttaa aikaisempaa oikeuden päätöstä.’’’

Uria ja minua hymyilytti. Hän jatkoi: ”’Ehkä tiedättekin, että tohtori Burg on tällä 
hetkellä pääneuvottelijamme Egyptin kanssa. Jos rouva Dorflinger on valmis vetäytymään 
oikeudesta, annamme hänelle luvan jäädä Israeliin. Tällä hetkellä ei tohtori Burg millään 
kykene käsittelemään sekä rouva Dorflingeriä että Egyptiä!’

Tietysti muistin, että juuri samalla hetkellä istuit toimistossani kädessäsi kirje, jossa 
pyysit lupaa vetää juttusi pois oikeudesta. Sanoin heille: ’Luulen voivani vaikuttaa häneen. 
Yritän ainakin parhaani ja kerron teille myöhemmin miten kävi’

Lopuksi Uri totesi: ”Olen iloinen, että Herra antoi minulle viisautta pyytää sinua odot-
tamaan viikko, ennen kuin tiedottaisit oikeudelle ja Sisäasiainministeriölle. Jos olisit tehnyt 
sen viime viikolla, et varmastikaan olisi tänään Israelissa!” Voi Isä! Kuinka hämmästyttävä 
oletkaan, ja kuinka ihmeelliset ovat tiesi!

HERRA OLI TEHNYT SEN. Niin helposti, niin yksinkertaisesti. HÄN ITSE JÄRJES-
TI MINULLE LUVAN JÄÄDÄ ISRAELIIN !



332 333

23. LUKU

”IHMISIÄ KORKEASSA ASEMASSA”

7. lokakuuta, 1979 – Sukkot-juhlan (lehtimajajuhla) alkaessa, sain lahjan viipyä vie-
lä vuoden Israelissa. Heti seuraavan viikon alussa vietettiin iloista juhlaa, Simchat 
Tooraa, lainantamisen juhlaa. Miehet ja pojat laulavat ja tanssivat silloin, toorakääröt 

käsissään (Vanha testamentti), kiittäen Jumalaa, joka on antanut meille Hänen sanansa.
Menin israelilaisten ystävieni kanssa heidän synagogansa juhlaan. Tämä synagoga on 

edistyksellinen, sillä siellä sallitaan myös naisen kantaa kunnioitettuja kirjakääröjä. Juhlan 
edetessä antoi eräs mies toorakäärön yllättäen minun käteeni. Tämä oli ensimmäinen kerta 
kolmetoistavuotis-syntymäpäiväni jälkeen, kun sain pitää sellaista kädessäni. Tunsin itseni 
nöyräksi ja liikuttuneeksi tästä Isän huolenpidon lisätodisteesta. Minut oli määrä häätää 
Israelista ikuisesti, ja tässä olin Jerusalemissa tanssien, Jumalan sanaa kantaen, ja juhlien 
Hänen kansansa kanssa.

Ajatellessani tohtori, Burgia en voinut olla naurahtamatta. Hän olisi taatusti pyörtynyt 
kauhusta, jos hän olisi nähnyt minut tanssimassa tooran kanssa. Herralla on ihmeellinen 
’hutspah’.  (Hutspah’ on israelilainen sana, jolla ei ole suoranaista suomenkielistä vastinetta, 
mutta tarkoittaa suunnilleen samaa kuin rohkea uskalias.)

Muutaman päivän kuluttua olin näyttämässä australialaiselle ystävälleni Galileaa. Istu-
essamme Genesaretin järven rannalla eräänä tyynenä iltapäivänä, Herra sanoi haluavansa, 
että lentäisin Yhdysvaltoihin, ollakseni läsnä Joeyn kaksitoistavuotis-syntymäpäivillä, jotta 
hän saisi kokea Herran rakkauden omakohtaisesti. (Olin ollut kahtena edellisenä vuotena 
Michaelin syntymäpäivillä, mutta en ollut marraskuussa Joeyn syntymäpäivillä.) Tämä oli 
yllättävä ja tervetullut uutinen.

Seuraavana päivänä sain täsmälleen sen verran rahaa, että se riitti menopaluulippuun 
New Yorkiin. Kahden päivän kuluttua olin jo matkalla. Olin suunnitellut matkustavani 
ensin Sidin ja Betsyn luokse Baltimoreen, ja viikonloppuna menisin tapaamaan Mikeä ja 
Joeyta. Sid ja Betsy olivat hyvin hämmästyneitä saapumisestani, olivathan he juuri pakkaa-
massa ja suunnittelemassa matkaansa minun luokseni Israeliin. Siitä huolimatta oli hienoa 
saada tavata heitä jälleen. Olin vielä väsynyt lennosta valtameren yli, mutta he saivat minut 
suostutelluksi tulemaan heidän seurakuntansa iltakokoukseen.

Esther ja Joey  ja Michael lokakuussa 1979.
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Maan toiselta puolelta tullut uskonveli oli siellä vierailemassa. Puheensa jälkeen hän tuli 
minun luokseni, rukoillakseen puolestani. Oli kulunut niin kauan siitä kun minua viimeksi 
oli palveltu rakkaudella, että kyyneleet nousivat silmiini. Muutaman minuutin kuluttua, 
rukouksen päätyttyä, kehotti Herra häntä kääntämään käteni. Hänen niin tehdessään täyt-
tyi oikea kämmeneni öljyllä. Öljy tuoksui niin hyvälle, etten koskaan aikaisemmin ollut 
tuntenut sellaista tuoksua. Kädessäni oli niin paljon öljyä, että seurakunnan jäsenet saattoi-
vat koskettaa sormensa siihen. Herra neuvoi, että hänen tuli voidella minut öljyllä niitä eri-
tyistehtäviä varten, joita Herra johdattaisi minut tekemään. Veli otti kuuliaisena käteni, ja 
asetti sen otsalleni. Hän siunasi minut Jeesuksen nimessä kaikkeen edessä olevaan työhön.

Palattuamme Sidin ja Betsyn kotiin ihastelimme tätä Jumalan läheisyydestä saamaam-
me merkkiä. En oikein tiennyt miten kaikkeen tällaiseen tuli suhtautua. Syvällä sydämessä-
ni tiesin, että tämä oli Herran vastaus kaikille Israelissa oleville uskoville, joilta olin saanut 
kritiikkiä. Hänen ilmoituksensa oli niin selvä, että vaikka muut olivatkin epäilleet koko 
minun Herralle kuulumistani, niin nyt sain jälleen tuntea, että Hän oli edelleen kanssani. Oli 
kulunut pitkä aika siitä kun viimeksi olin nähnyt Hänen rakkautensa itseäni kohtaan näin 
konkreettisella tavalla, ja olin siitä syvästi kiitollinen. Sain rohkeutta ajatella, että koetusten 
aika olisi mahdollisesti ohitse, ainakin hetkeksi. Kävin illalla nukkumaan tyyneydellä, jonka 
vain Hänen rakkautensa voi antaa. Ihmettelin, mikä tuo ’erityistehtävä’ tulisi olemaan.

Maanantai-iltana Sid ja Betsy lähtivät Israeliin erään turistiryhmän kanssa. Samalla he 
avustivat myös matkan johtamisessa. He suunnittelivat asuvansa luonani Ramotissa seu-
raavan vuoden. He kehottivat minua tulemaan maanantai-iltapäivänä J.F.K.-lentokentälle, 
New Yorkiin, tervehtimään matkan osanottajia, hehän olivat tietysti odottaneet tapaavansa 
minut vasta Israelissa. Sovimme tapaamisesta lentokentällä maanantaina iltapäivällä.

Sitten lensin Connecticutiin erään vanhan ystäväni, Aleasen kotiin. Hän oli naapurim-
me, ennen kuin Michael, Joey ja minä muutimme Israeliin. Tuntui kummalliselta kulkea 
entisen asuntomme ohi päivittäin. Siinä kodissa me kolme olimme olleet hyvin onnellisia.

Jälleennäkeminen poikien kanssa oli riemullinen. Taas, kuten aina, olin kiitollinen Her-
ralle, saadessani kokea niin syvää yhteenkuuluvuutta, jonka Hän oli meille antanut, ja se 
oli myös välillämme säilynyt. Tiedän, että tämä on erityinen lahja. Oli hienoa saada viettää 
yhdessä Joeyn syntymäpäivää. Se oli aivan erityinen syntymäpäivä -- olihan se Herran lahja 
meille kaikille.  

Seuraavana päivänä tapahtui eräs hyvin koskettava asia. Michael ja Joey polvistuivat 
molemmat ja antoivat elämänsä Jeesukselle! He olivat aina uskoneet Häneen, ja olivat ol-
leet tietoisia Hänen rakkaudestaan, mutta he eivät aikaisemmin olleet sanoneet seuraavia 
sanoja: ”Jeesus, annan elämäni Sinulle ja tee sillä mitä Sinä tahdot.. . Anna syntini anteeksi 
ja tee minusta uusi persoona Sinussa...” Tämä oli elämäni hienoin hetki. Olin kiitollinen, 
että Herra oli auttanut minua voimallaan, enkä ollut kääntänyt selkääni Hänen kutsulleen 

elämässäni. Jos Hän olisi sallinut meidän olla yhdessä seuraavat sata vuotta, en olisi voinut 
pyytää mitään enempää, kuin että he kuuluivat Hänelle. Nyt tiedän, että saamme olla yh-
dessä iankaikkisesti.

Myöhemmin päivällä kerroin heille: ”Ajatelkaapa, että olemme yhdessä niin pitkään. 
Olen varma, että ensimmäisen tuhannen vuoden aikana kyllästymme toinen toisiimme.” 
Voiko vanhempana toivoa enempää, kuin saada lupaus viettää koko ikuisuus rakkaittensa 
kanssa?

Sunnuntai-iltana Mike ja Joey palasivat kotiin, koska heillä oli koulua seuraavana päi-
vänä. Suunnittelimme tapaavamme jälleen seuraavana viikonloppuna.

Maanantai-aamuna, ennen lähtöäni lentokentälle, heräsin lukemaan Raamattuani, ku-
ten minulla aina oli tapana aamun varhaisina tunteina. Olin lukemassa Apostolien tekoja. 
Lukiessani 23. lukua Herra painotti vahvasti seuraavaa jaetta sydämelleni:

”Mutta seuraavana yönä Herra seisoi Paavalin tykönä ja sanoi:
”Ole turvallisella mielellä, sillä niin kuin sinä olet todistanut minusta Jerusalemis-
sa, niin sinun pitää todistaman minusta myös Roomassa.” Ap.t. 23:11

Koska olin jo kerran todistanut Hänestä Jerusalemissa, sai tämä minut todella haukkomaan 
henkeäni. Herra puhui pehmeästi ja selkeästi sydämelleni: ”Minä lähetän sinut Roomaan 
tapaamaan paavia...”

”Voi, ei! ”, mumisin ja vedin peiton korvilleni. Se vaikutti niin järjettömältä vaatimuk-
selta.  En tiennyt kuinka suhtautua. Sanoin yksinkertaisesti Herralle, sitten kun jälleen saa-
toin ajatella: ”Herra, tämä on asia, joka Sinun on vahvistettava. Voi hyvä tavaton!” Niihin 
aikoihin olin enimmäkseen varma Hänen johdatuksestaan, ja oli kulunut pitkä aika siitä, 
kun minun oli viimeksi tarvinnut pyytää vahvistusta. Tämä oli siis hyvin poikkeuksellinen 
tilanne.

Muutaman tunnin kuluttua olin Connecticutin lentokentällä valmistautumassa lentä-
mään J.F.K.:n lentokentälle. Naistenhuoneessa siivoja ihasteli takkiani, ja kerroin ostaneeni 
sen Jerusalemista. Näin sain mahdollisuuden kertoa hänelle Jeesuksen rakkaudesta. Hänen 
sydämensä oli niin avoin, että jo kymmenen minuutin kuluttua hän painoi päänsä ja an-
toi elämänsä Jeesukselle. Hänen sydäntään oli valmistettu, hänen miehensä odottamatta 
kuollessa kolme vuotta sitten. Herra auttoi minua vastaamaan kysymyksiin, jotka olivat 
painaneet hänen sydäntään jo pitkään. Hän kertoi minulle: ”Olen roomalaiskatolinen, enkä 
ole koskaan aikaisemmin tiennyt, että Jeesuksen rakkaus voi olla niin todellista, ennen kuin 
nyt.”

Tunsin Herran lujuuden ja tiesin, ettei Hän ollut empinyt hetkeäkään antaessaan mi-
nulle pyytämääni vahvistusta. Koko maailmassa ei olisi voinut olla kallisarvoisempaa tapaa 
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kuin se, että uusi ihminen avaa elämänsä Herran rakkaudelle. Tiesin myös, ettei hänen 
katolisuutensakaan ollut mikään erehdys.

Juuri ennen koneen laskeutumista New Yorkin lentokentälle, ja pyöritellessäni yhä mie-
lessäni Herran hämmästyttävää kehotusta, sanoi Hän minulle: ” Sid ja Betsy tulevat myös 
kanssasi Roomaan.” Vastaväitteet alkoivat heti aaltoilla mielessäni. Hehän olivat matkalla 
Israeliin! Kuinka voisin pyytää heitä mukaan näin hullunkuriselle, ja mahdottomalta kuu-
lostavalle matkalle? En halunnut kertoa kenellekään lähteväni Roomaan. Tunsin oman yl-
peyteni äänen. Olin saanut selville Connecticutin lentokentällä, että paluulippuni Israeliin 
tulisi maksamaan 75 dollaria enemmän, jos pysähtyisin Euroopassa. Sanoin Herralle: ”Jos 
jotenkin järjestät minulle ne 75 dollaria, ennen kuin tapaan Sidin ja Betsyn, niin silloin 
todella tiedän tämän kaiken olevan Sinusta.” (En suosittele tällaisia testejä, enkä yleensä tee 
sellaisia, ellei kyseessä ole erityistilanne.)

Saavuttuani vihdoin El Alin terminaaliin J.F.K.:n lentokentällä, huomasin Dorothyn 
ja Bethin. He olivat ystäviäni eräästä pensylvanialaisesta seurakunnasta, jossa olin käynyt 
vuonna 1977.

”Mitä sinä täällä teet? Sinunhan pitäisi olla Israelissa!” he kysyivät yhteen ääneen. Ker-
roin heille Joeyn syntymäpäiväyllätyksestä. He iloitsivat saadessaan kuulla poikien pelas-
tuksesta. Sitten Dorothy ojensi minulle käsilaukussaan olleen kirjeen ja sanoi: ”Rakas sisar, 
koska kerran kohtasimmekin tässä, annan tämän sinulle nyt, sen sijaan, että antaisin tämän 
Israelissa.” Kurkistaessani myöhemmin kuoren sisäpuolelle totesin, että siellä oli tasan 75:n 
dollarin arvoinen lahja, jolloin kiirehdin etsimään Sidiä ja Betsyä. Löysin heidät keskeltä 
kiireistä hullunmyllyä. He auttoivat matkalle osallistujia löytämään matkalaukkujansa ja 
yrittivät järjestää kaiken kaikille. Sanoin heille paniikin partaalla: ”Olen pahoillani, että 
vaivaan teitä nyt, mutta minun täytyy saada puhua kanssanne viisi minuuttia.” Huoma-
sin molempien kiukustuvan, mutta nyt sille ei voinut mitään. Lopulta he suostuivat tule-
maan kanssani, mutta vain viideksi minuutiksi. Kerroin heille tarinani niin nopeasti kuin 
mahdollista. Sanoin kaiken yhdessä henkäyksessä: ”Herra-herätti-minut-tänä-aamuna-ja-
antoi-minulle-sanan-Apostolien-teoista-(Apt.23:ll)-ja-kertoi-sitten-minulle-että-minun-pi-
tää-mennä-Roomaan-tapaamaan-paavia-ja-teidän-tulee-tulla-minun-kanssani! (Se mahtoi 
kuulostaa heistä käsittämättömältä.) Herra vahvisti sanoman välittömästi ja voimallisesti 
Sidille, mutta Betsy ei saanut mitään vahvistusta Herralta, ja epäilykseni palasivat. Jotenkin 
tuntui, että jos tämä totisesti olisi Herralta, niin me kaikki kolme olisimme saaneet vahvis-
tuksen Herralta, ennen kuin he lähtisivät lentokentältä sinä päivänä.

Hieman myöhemmin lauloimme laulun, jossa on tarttuva melodia:

”Seiso Israelin rinnalla”.

”Koska rakastamme Herraa, rakastamme Israelia.
Koska Hänen sanansa on tosi, selviää Hänen kansansa.
Kuten rantahiekka ja taivaan tähdet, se on kansa, joka ei kuole.

Kuoro: On tullut aika seistä Jumalan kansan rinnalla.
 Nyt on aika saada äänenne kuulumaan.
 Seiskää Israelin rinnalla, Jumalan lapset, seiskää Israelin rinnalla.
 Jumalan sanaan on kirjoitettu, että meidän täytyy seistä Israelin rinnalla.

Jumalan sanaan on kirjoitettu, että meidän täytyy seistä Israelin rinnalla.
Sen tulevaisuus on turvattu ja Hänen lupauksensa on ilmeinen.
Hänen silmäteränsä, Jaakobin lapset, hänen siunatun viininsä hedelmä.

Voi  kristityt, oletteko kuulleet Israelin huudon?
Se tarvitsee teitä ystävänään hädässään.
Taistelulinjat on vedetty, missä sinä seisot?
Seiskää Israelin rinnalla...”

Se toi Betsyn mieleen monia kokemuksia, joita meillä oli ollut yhdessä. Saatoin nähdä 
hänen kyyneleisistä silmistään, että Herra oli vahvistanut pyyntönsä hänellekin. Juuri en-
nen heidän lähtöään Israeliin, päätimme tavata toisemme Roomassa maanantaina 19. mar-
raskuuta, 1979. Vilkutin ryhmän viimeisille, heidän kadotessaan passintarkastukseen, ja 
nousin sitten Pennsylvanian koneeseen, viettääkseni viikon Marcian ja hänen perheensä 
kanssa. Hänen kotinsa, kaukana maaseudulla on aina niin lämmin, ja siellä tuntee itsensä 
tervetulleeksi. Talo on täynnä kissoja, koiria ja ihmisiä, mutta ennen kaikkea rakkautta. 
Saavuin heidän ovelleen, vieläkin ihmetellen sitä toista ovea, jonka Herra näytti avaavan. 
Tunsin Herran neuvovan, ettei minun ollut syytä kertoa Marcialle mitään. (Kävi ilmi, että 
Hän halusi kertoa Marcialle itse.)

”Voi Marcia!” sanoin hänelle, kun olimme asettuneet juomaan kahvia ruokailutilan 
pöydän ääreen. ”Herra antoi minulle tänä aamuna eriskummallisia ohjeita. Toivon niin, 
että voisin kertoa siitä sinulle.” 

Hän kysyi, kuinka asiat sujuivat Israelissa ja sanoi sitten: ”Oletko kuullut uutisia paavin 
vierailusta Yhdysvaltoihin?” Minun olisi tässä vaiheessa pitänyt jo epäillä jotakin, koska 
kaikkina niinä vuosina, jotka olimme olleet ystäviä, emme todellakaan ole keskustelleet 
uutisista.
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”Enpä juuri mitään”, vastasin. Tunsin kasvojeni kuumottavan ja tiesin olevani karmii-
ninpunainen. Punastun hyvin harvoin, mutta nyt en voinut välttää sitä.

Lopulta Marcia nauroi ja sanoi: ”Sinä olet tietysti menossa Roomaan tapaamaan Paa-
via.”

”Miten saatoit tietää?” kysyin aivan mykistyneenä.
”Etkö muista kuinka kerroit minulle viime vuonna, että Herra oli kertonut lähettävänsä 

sinut Roomaan tapaamaan paavia.” Olin täysin unohtanut sen. ”Mainitessasi käsittämättö-
mästä ohjeesta, jonka olit saanut aamulla, sanoi Jeesus heti, että tästä oli kyse. Etkö epäil-
lyt minun tietävän, kun mainitsin uutisista? Ilmeesi ainakin oli vertaansa vailla.” Taas hän 
nauroi.

Oli huojentavaa, kun myös hän tiesi. Minulla oli ainakin mahdollisuus keskustella asi-
asta. Kuinka vaikeata olisi ollut viettää viikko parhaan ystävänsä kanssa, voimatta keskustel-
la näin hämmästyttävästä asiasta.

Eräänä päivänä kävimme naapurikaupungin, Chambersburgin, kristillisessä kirjakau-
passa. Herra kehotti ostamaan suuren muistikirjan, jotta voisin alkaa pitää päiväkirjaa 
Rooman matkastani. Etusivulla oli valtava ruusu, ja sen alle oli kirjoitettu: ”Kaiken Hän 
on tehnyt kauniisti ajallaan...” Löysin sieltä myös ihanan kortin. Kannessa olevan ruusun 
samettisella terälehdellä oli kastepisara. Korttiin oli kirjoitettu: ”Ystävä on sellainen, joka 
tietää, ettet ole täydellinen, mutta rakastaa sinua siitä huolimatta.” Näistä asioista saatoin 
aavistaa, että elämässäni alkaisi uusi luku, ja että vuoden 1979 ankeat tapahtumat olisivat 
takanapäin. Ymmärsin myös, etteivät ne, jotka olivat olleet niin valmiita tuomitsemaan ja 
kritisoimaan, lainkaan olleet ystäviäni.

Loppuviikolla matkustin takaisin Connecticutiin, viettääkseni viikonlopun Miken ja 
Joeyn kanssa Aleasen kotona. Hänen vieraanvaraisuutensa meitä kolmea kohtaan on aina 
ollut runsasta. Hän antoi minulle omat avaimet asuntoonsa ja autoonsa! Sain käyttää autoa 
aina kun menin tapaamaan poikia. Se oli ystävällistä, ja näin saatoimme tehdä poikien 
kanssa monia hauskoja asioita.

Aika kului kuin siivillä. Jälleen seisoin vilkuttamassa, kun pojat ajoivat pois isänsä au-
tossa. Tällä kertaa kaikki Herran voima katosi, ja itkin sydämeni surua ja yksinäisyyttä, joka 
johtui pakollisesta erostamme. Uskon, että Herra antoi minun jälleen, aivan tarkoituksel-
lisesti tuntea, että Hänen seuraamisellaan oli oma hintansa ja oli tärkeätä osata laittaa asiat 
oikeaan arvojärjestykseen ja tasapainoon. Sillä niin ihmeellisiä asioita tulisi pian tapahtu-
maan.

Saavuttuani Roomaan löysin meille asuinpaikan helposti. Se oli erään luostarin vierasta-
lo, joka oli melko lähellä Pyhän Pietarin aukiota. Palasin lentokentälle odottamaan Sidin ja 
Betsyn tuloa. Olimme kaikki hieman hämmentyneitä tajutessamme olevamme Roomassa.

Ensimmäisenä päivänä menimme Vatikaaniin ottamaan selvää, kuinka paavin vastaan-

otolle pääsi. Meille kerrottiin, että paavi pitää audienssin keskiviikkoaamuisin, ja sitten 
meidät ohjattiin toimistoon, josta saattoi varata pääsylippuja. 

Haimme ne audienssipäivänä ja lähdimme näitä tapaamisia varten rakennettuun hal-
liin. Minulla oli tietysti suuret odotukset Paavin tapaamisesta. Olin pettynyt kuullessani, 
että 30.000 henkilöä olisi kanssamme hallissa. Halli oli valtava, ja paavi niin kaukana, että 
häntä oli mahdotonta nähdä, vaikka olisi seisonut jonkun päällä. Lähdimme paikalta lie-
västi sanoen lannistuneina.

Seuraavana päivänä löysimme ainoan Roomassa asuvan uskovan ystäväni, Leon, jonka 
olin tavannut edellisenä vuonna Dublinin konferenssissa. Vaikka muistin ainoastaan hä-
nen etunimensä, löysimme hänet Vatikaanin radion välityksellä. Hän on siellä toimittajana. 
Hän vei meidät upealle kiertoajelulle ympäri Roomaa. Mutta hänen kommenttinsa eivät 
olleet kovin valoisia kertoessani, että olin tullut Roomaan tapaamaan paavia. ”Tiedätkö”, 
hän sanoi, ”noin 800 miljoonaa katolilaista haluaisi myös tavata hänet, mutta se on lähes 
mahdotonta.” Kirjoitin myöhemmin paaville kirjeen, jonka osoitin hänen henkilökohtai-
selle sihteerillensä. Leo sanoi senkin olevan hyödytöntä, koska paavi saa lähes 3000 kirjettä 
päivittäin, ja niistä vain harvat päätyvät hänelle henkilökohtaisesti. Alkoi tuntua siltä, että 
Herra oli tuonut meidät koko pitkän matkan Roomaan – oven taakse, joka oli kerta kaik-
kiaan lukossa.

Tilannetta pahensi vielä se, että viikon lopulla meillä ei tulisi olemaan enää edes rahaa. 
Rukoiltuamme asiaa koimme, että Sid ja Betsy palaisivat Jerusalemiin, ja että minä jäisin 
Roomaan vielä kahdeksi viikoksi. He lupasivat lähettää minulle rahaa Jerusalemista, voidak-
seni maksaa huoneen ja ylöspidon vierasmajalla. Muutaman päivän kuluttua toivotin heille, 
italialaisella lentokentällä, surullisena hyvää matkaa. En oikein voinut hyväksyä sitä, että 
jäin yksinäni Roomaan. Pidin sitä painostavana paikkana. Matkustinkin jo samana päivänä 
junalla Napoliin, vain päästäkseni pois kaupungista. 

Palasin Roomaan illalla ja osallistuin katolisen uudistusliikkeen kokoukseen. Olin iloi-
nen tavatessani siellä joitakin henkilöitä, jotka olivat olleet läsnä, kun olin puhunut johta-
jien konferenssissa Dublinissa, vuonna 1978. Sain myös selville, että Angela, eräs ystäväni 
Jerusalemista, asui nyt Roomassa. Loppujen lopuksi minua pyydettiin puhumaan eräälle 
ryhmälle jo samana iltana. Samalla avautui monia ovia saada puhua eri tilaisuuksissa kau-
pungissa. Aina silloin tällöin tulin eri ihmisille maininneeksi, että olin tullut Roomaan 
tapaamaan paavia. Sain aina saman vastauksen: ”Olemme asuneet täällä Roomassa joitakin 
vuosia, eikä meitä ole onnistanut, mutta rukoilemme puolestasi.”

Odotuspäivieni aikana Roomassa Herran täytyi yhä tehdä työtään sisimmässäni. Ylpe-
ydessäni ja itseriittoisuudessani kuvittelin Herran lähettäneen minut Roomaan kertomaan 
Paaville, että hän on täysin väärässä. Päivien kuluessa Herra auttoi minua näkemään, ettei 
juuri tämä paavi ollut henkilökohtaisesti vastuussa vuosisataisesta, kammottavasta kirkko-
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historiasta, erityisesti juutalaisia vastaan. Minun tuli hyväksyä hänet rakkaana veljenä. Luin 
juuri silloin kirjaa nimeltä Man From a Far Country (Mies kaukaisesta maasta). Sen oli 
kirjoittanut Mary Graig. Minuun vaikutti hänen työnsä Puolassa, Krakovan kardinaalina, 
erityisesti hänen nöyryytensä ja aito huolenpitonsa puolalaisista. Juuri ennen hänen histo-
riallista vierailuaan Roomaan – jossa hänet pian valittiin paaviksi – hän lähti Krakovasta, 
kehottaen ystäviään: ”Ystäväni, rukoilkaa puolestani.” Myöhemmin kuultuaan, että hänet 
oli valittu paaviksi, sanoi yksi hänen lähimmistä ystävistään – suruissaan siitä, ettei tämä 
enää palaisi Puolaan:

”He ovat laskeneet hänen harteilleen raskaan ja pelottavan taakan. Ylhäällä vuo-
rella on kylmää. 

Kaikesta sydämestämme toivomme hänelle voimaa kestää kylmyys tietäen, 
että tämän tehdessämme hän ei ole ainoastaan kylmissään, vaan myös yksin. 

Olkoon Jumala aina häntä lähellä…”

Herra muistutti minua myös siitä, kuinka Hän oli valinnut Paavi Johannes XXIII:n, joka 
oli ollut yksinkertainen maanviljelijä, tuodakseen hänen myötään oman rakastavan mielen-
laatunsa katoliselle kirkolle. Tämän kaiken kautta sydämeni pehmeni. 

Herra oli johdattanut minut lukemaan myös Dietrich Bonhoefferin kirjan The Cost of 
Discileship  (Opetuslapseuden hinta). Siitä sain apua ja ohjeita. Erityisesti nämä kappaleet 
viittasivat tilanteeseeni, jossa olin:

”Kun Jeesus kutsuu ihmisen, Hän kutsuu tämän kuolemaan.”

”Voimme saavuttaa täyden vapauden ja iloita Hänen yhteydestään, kun Hänen 
kehotuksensa, Hänen kutsunsa ehdottomaan opetuslapseuteen on hyväksytty, ja 
sitä arvostetaan kokonaisuudessaan. Ainoastaan hän, joka seuraa Jeesuksen ke-
hotusta ehdottomasti, ja antaa Hänen ikeensä levätä päällään, pitää Hänen taak-
kaansa keveänä, ja sen keveän painon alla saa voiman pysyä oikealla tiellä… Jeesus 
ei pyydä meiltä mitään, minkä suorittamiseen Hän ei anna voimaansa...

Jos vastaamme opetuslapseuden kutsuun, niin minne se meidät vie? Mitä pää-
töksiä ja eroa se merkitsee? Saadaksemme vastauksen tähän kysymykseen mei-
dän on mentävä Hänen luokseen, sillä vain Hän tietää vastauksen. Vain Jeesus 
Kristus, joka kehottaa meitä seuraamaan itseään, tietää matkan pään. Mutta me 
tiedämme, että tie tulee olemaan kyltymätön armon tie. Opetuslapseus merkitsee 
iloa.”

”Jos joku minua seuraa, hän kieltäköön itsensä.”

”Itsensä kieltäminen on sitä, että olemme tietoisia ainoastaan Kristuksesta, emme 
omasta itsestämme. Tällöin näemme ainoastaan Hänet, joka kulkee edellämme, 
emme enää tietä, joka tuntui olevan meille liian vaikea. Siis kaikki, mitä itsensä 
kieltäminen tarkoittaa, on sisällytetty seuraavaan lauseeseen: ’Hän johtaa tiellä, 
pysyttele Häntä lähellä ’...

Ristin sietäminen ei ole ainoastaan tragedia; se on kärsimys, jonka hedelmä, 
joka on syntyntynyt uskollisuudesta Jeesukselle Kristukselle...

Tullessamme opetuslapsiksi me tulemme osallisiksi Kristuksen kuolemaan – 
me kuoletamme oman elämämme. Näin se alkaa. Risti ei siis ole jumalaa pel-
kääväisen ja onnellisen ihmisen kauhistuttava loppu, vaan risti kohtaa meidät jo 
alkaessamme yhteiselämämme Kristuksen kanssa…

Kärsimys on siis opetuslapseuden merkki... ja ristin kantaminen näyttää ole-
van ainoa tapa voittaa kärsimys.

  
 Bonhoeffer lisäsi, lainaten Lutheria:

”...Opetuslapseus ei rajoitu siihen, minkä voi käsittää sen täytyy ylittää ymmär-
ryksemme. Sukella syvään veteen, joka on käsityskykysi tavoittamattomissa, ja 
autan sinua käsittämään, kuten minäkin. Hämmennys on todellista käsittämistä. 
Se, ettet tiedä minne olet menossa, on todellinen tieto. Minun käsityskykyni ohit-
taa sinun käsityskykysi. Niin Aabraham lähti isänsä luota, tietämättä minne oli 
saapuva. Hän uskoi itsensä Minun tietämykseni varaan, eikä välittänyt omastaan, 
ja näin valitsi oikean tien ja saapui matkansa päähän.

Juuri tämä on ristin tie. Et voi löytää sitä itse, ja sen tähden sinun on annettava 
Minun johdattaa sinua, ikään kuin olisit sokea mies. Tämän vuoksi se et ole sinä, 
ei toinen ihminen, ei elävä ihminen, vaan Minä itse, joka ohjaan sinua – sanani 
ja henkeni kautta tielle, jota sinun tulisi kulkea. Ei teot, joita teet, ei kärsimykset, 
jotka kestät – vaan tie, joka on selvässä ristiriidassa kaikelle, mitä valitset, minkä 
saat aikaan, tai mitä kaipasit se tie sinun täytyy valita.  Kun sen teet, silloin on 
otollinen hetki, ja silloin Herrasi tulee...”

Lukiessani seuraavan Bonhoefferin kuvauksen tiesin, kuinka pitkä matka minulla vielä oli 
edessäpäin.

”...nöyryydessään Hän näki totuuden ja puhui sen täysin vailla pelkoa...”
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Viimeisellä Rooman viikollani lähdin Herran kehotuksesta Rooman Amerikan piispan toi-
mistoon anomaan lippua vastaanottohallin etuosaan seuraavaksi keskiviikoksi, jolloin oli 
paavillinen vastaanotto. Keskusteluni hänen kanssaan oli miellyttävä, ja kun palasin seuraa-
vana päivänä, sain kuulla anomukseni tulleen hyväksytyksi, ja lippu oli odottamassa minua.

Olin ajatellut lähteä Roomasta joulukuun kuudentena, mutta viidennen päivän aamu-
na, tasan kuukausi sen jälkeen, kun Herra oli kehottanut minua menemään Roomaan, Hän 
herätti minut ja kehotti minua kirjoittamaan kirjeen suoraan paaville, ei englantilaiselle, 
eikä puolalaiselle osastolle, eikä hänen sihteerilleen. Nämä olisivat olleet ne normaalit väy-
lät. Näytti mahdottomalta, että hän koskaan saisi sen, mutta tottelin Herraa. Pyysin saada 
käyttää luostarin kirjoituskonetta, ja kirjeeni viimeisessä kappaleessa sanoin hänelle näin:

”Kautta aikojen on ollut tietty jännitys Israelin ja Vatikaanin välillä, mutta täytyy 
olla ylempi ymmärryksen side rakkaudessamme Jeesukseen, joka muuttaa uskon-
nolliset erot, yhteiseksi rakkaudeksi Jeesuksen nimeen.”

Kirjeen perimmäinen tarkoitus oli rohkaista häntä, jotta hän, 800 miljoonan katolisen hen-
gellisenä johtajana, voisi ottaa katolisen kirkon edustajana vastaan siunauksen, jonka saa, 
seisoessaan Israelin rinnalla. Siunaus tulisi varmasti, jos vatikaani hyväksyisi, Jumalan juuta-
laisille antaman oikeuden, omistaa esi-isiensä maa.

Laitoin kirjeen huolella postituskuntoon ja pistin sen käsilaukkuuni. Sitten lähdin kä-
vellen pankkiin. Lähestyessäni pankkia (joka oli sinä päivänä lakossa) sain Herralta jälleen 
selvän ohjeen mennä vastaanottohalliin. Tullessani sinne, piispan toimistosta saamieni lip-
pujen kanssa, minut ohjattiin hallin etusisäänkäyntiin. Herra ohjasi minut tuolille, joka oli 
vielä kuin ihmeen kautta vapaana, valtavan hallin eturivillä. Istuin oli kaukana oikealla, ja 
paavi käveli aina keskikäytävää. Tuntui mahdottomalta edes nähdä häntä, koska seinät esti-
vät ihmisiä menemästä hänen luoksensa. Mutta Herra neuvoi selvästi, että minun oli vain 
jäätävä siihen missä olin. Kun oli vielä aikaa, jätin takkini istuimelleni ja pyysin molemmilla 
puolillani olevia ihmisiä varaamaan minulle paikan. Menin takaisin ulos ja kävelin raken-
nuksen edessä olevaan naistenhuoneeseen. Polvistuin siellä ja huusin sydämeni pohjasta 
Herralle: ”Voi Isä, pyydän Sinua, älä anna minun pilata Sinun suunnitelmiasi! Ole hyvä ja 
pidä minut uskollisena Sinun tarkoitusperillesi!”

Saapuessani jälleen etuovelle huomasin ovien olevan tiukasti kiinni. Italialainen vahti 
elehti minulle villisti kävellessäni rakennuksen takaosaan. Elehdin hänelle takaisin ja näytin 
pääsylippuni. Yritin selittää hänelle, että sekä istuimeni, että takkini olivat sisäpuolella. Lo-
pulta hän avasi oven ja päästi minut takaisin sisään. Tiesin Isän käden olleen tässä mukana.

Paavi julisti sinä aamuna viidellä kielellä. Hän kertoi matkastaan Turkkiin ja siitä, kuin-
ka hän oli puhunut siellä juutalaisten johtomiesten kanssa. (Herra vakuutti minulle toistu-
vasti, että tällä Paavilla oli erityinen huoli juutalaisista.)

Paavin päätettyä puheensa, hän vaihtoi muutaman sanan kardinaalien kanssa, jotka oli-
vat istuneet hänen kanssaan korokkeella. Hän lähti korokkeelta ja käveli pienen, vammais-
ten ja kehitysvammaisten lasten, ryhmän luo, rukoillakseen heidän puolestaan. He istuivat 
erillisessä aitiossa, etuosassa, oikealla puolellani. Muutaman minuutin kuluttua paavi käveli 
luokseni ja seisoi aivan edessäni.

Kerroin hänelle välittömästi olevani Jeesukseen uskova juutalainen, Jerusalemista. Hän 
otti käteni käsiinsä ja sanoi lämpimästi: ”Herra siunatkoon sinua ja sinun kansaasi, Israel.” 
Keskustelimme keskenämme muutaman minuutin. Yritin hieman kertoa hänelle, miten 
tärkeää katoliselle kirkolle olisi Israelin valtion tunnustaminen, ja mikä erityinen vastuu sil-
lä olisi seistä rakkaudella juutalaisten rinnalla. Lopuksi hän laittoi kätensä päälleni ja rukoili 
minun ja Israelin puolesta. Juuri kun hän oli lähdössä pois, hän huomasi kädessäni olevan 
kirjeen! Siinä se oli ollut koko ajan, mutta olin ollut liian hämmentynyt muistaakseni sitä. 
Lopulta hän sanoi: ”Onko tuo kirje minulle?”

”Kyllä!” vastasin.
Niinpä hän otti kirjeen ja lupasi lukea sen.
Hänen kulkiessaan poispäin, aloin itkeä, sillä tiesin, että Jumala yksin oli tehnyt tämän 

mahdolliseksi. Olin todellakin tavannut paavin!
Tilaisuuden loputtua ryntäsin heti telelaitokselle, soittaakseni vastapuhelun Sidille ja 

Betsylle Jerusalemiin. Heti kun kuulin heidän äänensä langan päässä, kiljuin: ”Näin hä-
net! Näin hänet!” Taaskaan en voinut olla itkemättä. Tuskin maltoin odottaa seuraavaan 
päivään, päästäkseni Jerusalemiin kertomaan heille koko tarinan. (Olin niin yllättynyt ja 
hämmästynyt, että Herran oli sanottava minulle lopulta hiukan kiusaantuneena: ”Miksi 
olet niin yllättynyt? Minähän lähetin sinut Roomaan tapaamaan paavia.”)

Minun piti tavata Leo kello kuuden maissa illalla, juodaksemme kupilliset kahvia en-
nen katolisten karismaatikkojen kokousta. Tavattuamme hän sanoi minulle hieman ylimie-
lisesti: ”No Ester, miten ovat paavin tapaamissuunnitelmasi edenneet?”

Katsoin häneen hymyillen ja sanoin vaatimattomasti: ”Itse asiassa tapasin hänet tänään 
iltapäivällä.” Voi miten hauskaa oli katsella hämmennystä hänen kasvoillaan. Kerrottuani 
hänelle koko jutun hän selitti, että kun paavi oli asettanut kätensä päälleni, hän oli antanut 
minulle paavillisen siunauksen. Se oli erityinen kunnia.

Kerroin uutiset myös erään rukouspiirin vetäjälle, jonka olin tavannut Dublinissa. Hän 
pyysi: ”Voisitteko kertoa tämän koko ryhmälle tänä iltana. Tiedän, että se rohkaisisi kaikkia 
valtavasti.” Niinpä kerroin heille tarinan, vaikka kyseessä olikin ehtoollispalvelus, jolloin ei 
yleensä anneta todistuspuheenvuoroja. Se todella rohkaisi kuulijoita.

Päivä oli ollut niin jännittävä, että vasta illalla tajusin, ettei Sidin ja Betsyn lähettämä 
raha ollut vielä saapunut, koska pankit olivat olleet jälleen lakossa. Minulla ei vieläkään 
ollut riittävästi rahaa maksaa huonettani ja täysihoitoa, mutta sydämeni oli niin täynnä 
ihmetystä ja iloa, ettei se häirinnyt oloani, ja nukahdin.
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Seuraavana aamuna minun piti syödä aamiaista Angelan kanssa kaupungilla. Jerusa-
lemin koneeni lähtisi vasta myöhään iltapäivällä. Oli ollut siunaus nähdä Angela jälleen 
Roomassa. Hän oli ihmeissään, kertoessani tapaamisestani paavin kanssa. Juuri ennen läh-
töäni hän sujautti käteeni kirjekuoren. ”Tässä”, hän sanoi. ”Herra kehotti minua antamaan 
sinulle tämän.” Kirjekuoressa oli 200:n dollarin lahja, juuri tarvittava summa - maksuksi 
kolmeviikkoisesta oleskelustani luostarin vierastalossa.

Palasin huoneeseeni pakkaamaan. Rautatieasemalla tapasin toisen ystäväni, isä Celes-
tinen. Hän oli yhdysvaltalainen pappi, joka oli ollut hyvin ystävällinen minulle Rooman 
matkani aikana. Olin tavannut hänet melko hämmästyttävissä olosuhteissa. Ensimmäise-
nä iltana, jolloin olin osallistunut uudistusliikkeen kokoukseen, enkä tiennyt missä kirkko 
sijaitsi, näin miehen seisomassa pienessä kirjakaupassa, vilkasliikenteisen kadun varrella. 
Herra sanoi: ”Kysy häneltä ohjeita.” Niinpä sanoin: ”Anteeksi että häiritsen, mutta satutte-
ko tietämään missä St. Sylvester on?” Hän näytti kummastuneelta, eikä hän ainoastaan pu-
hunut englantia, vaan vastasi: ”Tulkaa mukaan. Olen itsekin sattumoisin matkalla sinne.”

Viimeisenä päivänäni Roomassa joimme siis yhdessä kahvia, ja hän saattoi minut lento-
kenttäbussiin. Hän maksoi myös matkani! Vasta silloin tajusin, ettei minulla ollut riittävästi 
rahaa lippuun, mutta Herra pitää kaikesta huolen, jos vain sen sallimme.

Heti koneen noustua ilmaan, rentouduin tuolillani ja tunsin itseni väsyneeksi. Olin 
kiitollinen siitä, että viereinen paikka oli vapaana. Iloitsin niistä kolmesta rauhallisesta tun-
nista, jotka lento minulle soisi. Päivä oli ollut niin täynnä erilaisia tunteita. Kuulin takanani 
istuvan miehen mainitsevan matkakumppanilleen: ”Minä satun olemaan roomalaiskatoli-
nen.” Herra sanoi välittömästi minulle: ”Haluan, että keskustelet hänen kanssaan!”

Ensimmäinen reaktioni oli kapina: ”Kaiken sen jälkeen mitä olen sinulle tehnyt, kuin-
ka voit pyytää minulta vielä tätä? Olen väsynyt, eikä minua huvita keskustella kenenkään 
kanssa. Ansaitsen lepoa, ja aion ottaa sen!” (Tämä kuulostaa kamalalta, mutta kuinka usein 
teemmekään näin.) Olin silloin jo unohtanut, etten minä ollut tehnyt muuta kuin seissyt 
paikallani, kun Herra toi paavin luokseni.

Muutaman minuutin kuluttua Herra toisti kaikki kommenttini – marinan myös - ja 
ymmärsin kuinka itsekkäiltä ne kuulostivat. ”Herra, olen pahoillani!” ja käännyin takanani 
istuvan, pahaa aavistamattoman miehen puoleen. Tiesin Herran haluavan minun keskus-
televan hänen kanssaan Jeesuksesta. Menin suoraan asiaan, koska en koskaan ole osannut 
puhua tyhjänpäiväisiä.

”Hei!” sanoin hänelle ja hymyilin. ”Jos kertoisin olevani Jerusalemista kotoisin oleva, 
juutalainen, Jeesukseen uskova nainen, ja olen juuri ollut Roomassa tapaamassa paavia, niin 
mitä sanoisitte?”

”Oho!” hän sanoi, ja siirtyi vieressäni olevalle tyhjälle tuolille. ”Tuo kuulostaa todella 
mielenkiintoiselta. Kertoisitteko minulle siitä?”

Juttelin hänen kanssaan seuraavan kahden tunnin ajan. Ensiksi kerroin, kuinka Jeesus 
oli koskettanut elämääni ja muuttanut sen, sekä joitakin Hänen minulle opettamiaan asioi-
ta. Sitten kerroin, kuinka olin tavannut paavin ja lopuksi sanoin: ”Olen varma, että Jeesus 
lähetti minut tänne tänään jotakin tiettyä tarkoitusta varten, juuri tälle paikalle, juuri tähän 
aikaan. Haluatteko kuulla miksi? Koska Hän rakastaa teitä ja haluaa teidän saavan tietää 
sen.”

Sitten oli hänen vuoronsa kertoa minulle, että myös hänen vaimonsa oli hiljattain saa-
nut kokea Jeesuksen rakkauden. Hän oli liittynyt katolisen uudistusliikkeen rukouspiiriin 
ja hän oli rukoillut miehensä puolesta. ”Lupaan teille, että tänä iltana, kun minulla on hetki 
aikaa itsekseni, minäkin annan elämäni Jeesuksen käteen. ”

Kun hän oli jälleen palannut istuimelleen, en kyennyt muuhun kuin lähettämään kii-
toksen sydämessäni Herralle, joka oli koskettanut tämän miehen sydäntä niin, että hän oli 
avannut elämänsä Jeesuksen rakkaudelle. Kiitin Jumalaa kaikesta sydämestäni, että Hän oli 
hillinnyt itsekeskeisyyttäni ja antanut minulle jälleen halun olla kanavana Hänen rakkau-
delleen. Voi… kunpa vihdoinkin pääsisin eroon tästä läpeensä turmeltuneesta lihasta.

Vaikka mitään muuta ei olisi tapahtunut, olisi ollut riittävän hienoa, että sain katsella 
Herran rakkautta tuota miestä kohtaan. Mutta Herralla oli vielä suurempi ovi avattavanaan, 
joka kumpusi tuosta pienestä kuuliaisuuden askeleesta. Tilanne johti toiseen, ja lopputulos 
oli hämmästyttävämpi, kuin mitä olisin osannut odottaa. Jälkikäteen siitä muodostui syvin 
saamani opetus siitä, ettemme koskaan saa asettaa kyseenalaiseksi Hänen auktoriteettiaan 
elämässämme, emmekä saa olla kuuntelematta Hänen rakkautensa kehotusta sydämessämme. 
(Olen tavannut monia kristittyjä, jotka suhtautuvat Herraan hyvin kevyesti. He eivät ym-
märrä, että salliessaan itsellensä luvan siirtyä pois kuuliaisuudesta, he puhuvat itsensä samal-
la myös ulos taivaasta.)

Ja näin tilanne jatkui. Keskustelukumppanini palatessa istuimelleen hän mainitsi vie-
rustoverilleen: ”Tuo nainen asuu Jerusalemissa ja hänellä oli mielenkiintoista kerrottavaa.” 
Heidän takanaan taas sattui istumaan eräs uskovainen, joka oli aikonut liittyä kristittyyn 
matkaseurueeseen Jerusalemissa. Hän oli rukoillut: ”Herra, järjestä minulle ’suojelusenkeli’, 
joka auttaa minua pääsemään Jerusalemiin.” Kuullessaan edessään istuvan miehen mainit-
sevan, että hänen edessään istuva nainen oli Jerusalemista, pysäytti tämä uskovainen, Pat- 
niminen nainen minut, lähtiessämme ulos koneesta. ”Olisiko teillä mitään sitä vastaan, 
että matkustaisin kanssanne Jerusalemiin?” hän kysyi.  Toivotin hänet tietysti tervetulleeksi 
seuraani. Keräsimme matkatavarat, kävelimme ulos terminaalista ja tervehdimme Sidiä ja 
Betsyä. Matkustimme nelistään taksilla Jerusalemiin. Koko matkan ajan kerroin heille yksi-
tyiskohtia tapaamisestani paavin kanssa. Kun saavuimme Pattin hotelliin, hän sanoi: ”Ester, 
tulin tänne liittyäkseni kristittyyn matkaseurueeseen, ja olisin iloinen, jos puhuisit ryhmälle 
huomenillalla. Sopisiko se sinulle?” Luonnollinen reaktioni olisi ollut kieltäytyä, koska se 
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oli ensimmäinen sapatti-iltani Israelissa. Herra sanoi kuitenkin tiukasti: ”Lupaa mennä!” 
Sovimme siis tapaavamme hotellissa seuraavana iltana.

Olin ollut jälleen todella lähellä menettää Jumalan laajemman suunnitelman.
Seuraavana iltana Sid, Betsy ja minä menimme hotelliin tapaamaan ryhmää. Sitä isän-

nöi tohtori Clifton Robinson - kristitty veli Yhdysvalloista, Washingtonin osavaltiosta. Hän 
oli ollut useita vuosia lähetystyöntekijänä Intiassa. Sain ihailla Jumalan syvää kutsumusta 
hänen elämässään, sekä hänen nöyryyttään Jumalan edessä.

Todistin heille elämästäni. Päivällisen aikana Herra kehotti minua kertomaan tohtori 
Robinsonille tapaamisestani paavin kanssa. Lopetettuani hän sanoi: ”Tiedättekö, tunnen 
Herran vahvan kehotuksen, että sinun olisi osallistuttava presidentin rukousaamiaiselle 
Washingtonissa, helmikuussa 1980. Olisitko valmis lähtemään, jos Herra järjestää asian?” 
Minulla ei ollut aavistustakaan, mistä oli kyse, mutta Herra sanoi minulle jälleen: ”Sano 
hänelle, että sopii.”

Siispä vastasin: ”Osallistun mielelläni, jos kaikki järjestyy. Kiitos kutsusta.” Annoin hä-
nelle osoitteeni ja puhelinnumeroni, ja hän lupasi pitää minut ajan tasalla. Hyvästelimme 
ryhmän, Pattin ja tohtori Robinsonin, sanomalla ’sabat shalom’, ja palasimme Ramotiin.

Myöhemmin illalla kysyin Sidiltä ja Betsyltä uteliaana: ”Mistä hän oikein puhui? Ketä 
presidenttiä hän tarkoitti?”

Sid vastasi minulle: ”Minun täytyy myöntää ihmetelleeni, kuinka saatoit antaa hänelle 
niin arkipäiväisen vastauksen. En tajunnut, että et edes tiennyt, mistä hän puhui.” He nau-
roivat ja jatkoivat selitystään. Presidentin rukousaamiainen pidetään vuosittain kongressin 
avajaisten yhteydessä Washingtonissa. Perinteisesti siihen osallistuu Yhdysvaltain president-
ti, sekä poliitikkoja useista maista. He kokoontuvat yhteen rukoilemaan.

Minua pyörrytti. Pelkkä ajatuskin kömpelöstä itsestäni, ottamassa poliitikkojen kanssa 
osaa useamman päivän aikana virallisiin kokouksiin Washingtonissa, oli minulle mahdo-
ton. Sain tämän kutsun vain päivä sen jälkeen, kun olin palannut Roomasta paavin luota. 
Toivoin kaikesta sydämestäni, että tämä olisi vain testi, jossa Herra halusi kuulla olinko ha-
lukas osallistumaan kokouksiin, mutta ettei minun todellisuudessa tarvinnut sinne mennä. 
Rukoillessani illalla sanoin Herralle: ”Herra, eikö tämä olekin vain pelkkä testi, eikös vaan? 
Sinä haluat vain nähdä, olenko valmis menemään. Mutta eihän minun tarvitse tehdä sitä, 
vai tarvitseeko?” Hänen vastauksensa ei saanut minua kovin vakuuttuneeksi. Hän sanoi 
vain: ”Jos tämä on minun tahtoni, niin minä täytän sen.”

Seuraavana päivänä tuli eräs ystäväni vieraisille. Hän heitti heti sisään tultuaan minua 
laukulla, sanoen: ”Tämä on lempipukuni, enkä oikeastaan halunnut antaa sitä sinulle, mut-
ta Herra pyysi minua antamaan sen, joten tässä se on!” Laukun sisällä oli kaunis, valkoinen 
puku. Tiesin, että jos osallistuisin rukousaamiaiselle, tämä puku olisi sopiva juuri tähän 
tarkoitukseen.

”Voi ei!” huudahdin. ”Mitä sitten, jos minun todella pitää osallistua sille aamiaiselle. Mi-
ten minä siellä pärjään? Olen varma, että kompastun johonkin pöydän kulmaan, tai läikytän 
vettä jonkun päälle, tai tapahtuu jotain vielä kamalampaa. Hän ei voi lähettää minua, ei voi! ”

Sovitin myöhemmin valkeaa pukua, ja se sopi täydellisesti. Kaikki suostuttelivat minua 
syömään valkea puku päälläni spagettia tomaattikastikkeella - harjoitellakseni. He ajatteli-
vat, että jos selviäisin spagetista tässä puvussa, selviäisin mistä tahansa. Nauroimme kaikki 
tälle leikinlaskulle, mutta minulla oli tunne, että saisin pian olla kiitollinen äidilleni jokai-
sesta saamastani etikettiohjeesta.

Noihin aikoihin luin Charles Colsonin kirjaa Born Again (Uudestisyntynyt). Huomau-
tin aina silloin tällöin Sidille ja Betsylle: ”En ymmärrä, miksi Herra saa tämän kirjan tun-
tumaan niin tutulta. Se on kummallinen tunne.  Ehkä tunne johtuu siitä, että hän puhuu 
niistä ihmisistä, joita pian tapaan.”

Kolmen päivän kuluttua tohtori Robinson soitti minulle. Eräs ryhmän jäsen oli kaa-
tunut ja saanut lonkkamurtuman, ja potilaan piti jäädä Hadassan sairaalaan vielä pariksi 
viikoksi. Hänen miehensä halusi jäädä hänen seurakseen Israeliin. Hän kysyi minulta, voi-
sinko suositella jotain paikkaa, missä potilaan aviomies voisi asua. Ajattelin asiaa hetken ja 
vastasin: ”Voisimmehan kutsua hänet meidän luoksemme.” Tiesin, että minun olisi helppo 
siirtää patjani olohuoneen lattialle pariksi viikoksi. Tohtori Robinson oli hyvin kiitollinen. 
Iltapäivällä tämä aviomies, RufusYoder, tuli luoksemme. Seuraavien viikkojen aikana kä-
vimme usein hänen kanssaan tapaamaan hänen vaimoaan, Berlaa, Hadassan sairaalaan. 
Hän oli yksi iloisimmista, näkemistäni potilaista.

Päästessäni jälleen kosketuksiin tohtori Robinsonin kanssa sanoin hänelle: ”Tiedättekö, 
että kun mainitsitte hotellissa rukousaamiaisesta, minulla ei ollut harmainta aavistustakaan, 
mistä oli kyse. Minua pelottaa ajatuskin sinne menemisestä.”

Hän vastasi: ”Kutsun saaminen näyttää nyt mahdottomalta. Ne on nimittäin jo lähetet-
ty. Kutsut lähetetään niin huolella, että ainoastaan ne kutsutaan, joista jo etukäteen tiede-
tään, että he tulevat. Lisäksi sinun pitäisi olla jollakin tavalla tuttu ydinryhmälle Washingto-
nissa. En ymmärrä, kuinka voisimme onnistua saamaan sinulle kutsun. Tunnen kuitenkin 
hyvin vahvasti Herran kehotusta tässä asiassa, joten katsotaan mitä tapahtuu.” Hän lupasi 
pitää minut ajan tasalla.

Muutaman päivän kuluttua, kun hän oli palannut Yhdysvaltoihin, kirjoitin hänelle kir-
jeen kertoakseni Berlan sairauden kulusta. Lopetin kirjeen sanomalla: ”Rukousaamiaiselle 
pääseminen näyttää mahdottomalta tällä haavaa.” Ehkä se oli vain toiveajattelua minun 
puoleltani.

Eräänä päivänä menin Peterin kanssa tapaamaan jälleen Uria. Istuessamme hänen toi-
mistossaan juttelemassa sanoi Herra minulle: ”Haluan sinun kertovan hänelle Rooman 
matkastasi.”
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”Mutta Herra, hän luulee minua tärähtäneeksi!”
”Kerro hänelle”, oli Herran vastaus.
Selvittelin ääntäni, oikaisin ryhtini ja sanoin: ”Arvaapa mitä, Uri? Olen juuri ollut Roo-

massa tapaamassa Paavia.” Se kuulosti hullunkuriselta itsestänikin. Hän puolestaan ei vai-
kuttanut lainkaan hämmästyneeltä. Hänen ilmeensä kirkastui ja hän vastasi: ”Sepä hienoa! 
Kerroitko hänelle, että asianajajasi nimi on Huppert? ”

Peter ja minä vilkaisimme toisiamme. Kuulosti siltä, että hän oli vuorostaan tärähtänyt.
”Mitä?” minä kysyin tyhmänä.
”No, kerroitko paaville nimeni?” Uri toisti.
”En oikein tiedä, kuinka olisin saanut sen mahdutetuksi keskusteluumme – ’muuten 

asianajajani nimi on Huppert’. Mikä saa sinut kyselemään tällaista?” Hän nauroi meidän 
molempien hullunkuriselle ilmeelle.

”Muistatko, kun kerroin sinulle kasvaneeni Puolassa?” Nyökkäsin. ”Nyt on niin, että 
minun ja paavin perheet asuivat vierekkäin. Oikeastaan yksi serkuistani on paavin lähimpiä 
ystäviä. He tapaavat aina silloin tällöin yhä edelleen toisiaan Roomassa.”

”Ei voi olla totta.” totesimme molemmat. ”Sepä hienoa.”
Hän kertoi, että paavi oli kuullut Jumalalta, jo ollessaan kardinaalina Krakovassa, että hä-

net valittaisiin pian paaviksi. Hän oli kertonut tuntemuksestaan Urin perheelle. Uutta paavia 
valittaessa Urin perhe tietysti odotti, että heidän vanha ystävänsä tulisi valituksi. Kun joku 
toinen kuitenkin valittiin hänen sijastaan, he olivat kaikki hyvin hämmästyneitä. Mutta tämä 
paavi kuoli jo kuukauden kuluttua, jolloin Urin serkun ystävä valittiin kuolleen sijaan. Häm-
mästyttävää, että Urin perhe tiesi ennen muuta maailmaa, että hänet valittaisiin paaviksi.

”Ollessaan Puolassa hän auttoi maanalaista, natsismin vastaista liikettä ja pelasti monen 
juutalaisen elämän”, jatkoi Uri. (Tämä selitti Herran erityisen rakkauden häntä kohtaan.) 
”Kun hänestä tuli paavi, myönsi hän ensimmäisen audienssin serkulleni ja hänen perheel-
leen, kunnioittaakseen heidän vuosia kestänyttä ystävyyttään.” Sitten hän näytti kuvan ser-
kustaan paavi Johannes Paavali II kanssa.

Katsoin häneen syvän hämmästyksen vallassa ja sanoin hitaasti: ”Yritätkö sanoa minul-
le, että Herra lähetti minut koko pitkän matkan Roomaan vain tapaamaan sinun serkkusi 
parasta ystävää?” Miten yllättäviä uutisia kuulimmekaan sinä päivänä.

Myöhemmin luin Valituista Paloista artikkelin: ”Yhdeksän päivää, jotka muuttivat 
maailmaa.” Siinä kuvattiin Johannes Paavalin matkaa Puolaan, ja siitä kävi myös ilmi, että 
hänellä oli erityinen rakkaus juutalaisia kohtaan:

”Kotiinpaluupäivänään Johannes Paavali II teki pyhiinvaellusmatkan, ensimmäi-
sen, minkä kukaan paavi on tehnyt, natsien kuolemantehtaisiin. Se oli surullinen 
matka maailman julmimpaan pisteeseen.

Koskettavin hetki oli messu, joka pidettiin Birkenaussa. Siihen osallistui pap-
peja, jotka olivat olleet vangittuina keskitysleireillä. Täällä oli neljä miljoonaa ih-
mistä viety karjavaunuista kaasukammioihin. Täällä paavin seurakunta muodos-
tui miljoonasta, surullisia lauluja laulavasta ihmisestä...

’On mahdotonta käydä (Auschwitsissä) vain vieraana’, sanoi paavi, joka oli 
mukana natsismin vastaisessa vastarintaliikkeessä ja auttoi juutalaisia pakolaisia. 
”On pakko ajatella pelolla kuinka kauas viha voi viedä, kuinka kauas ihmisen 
turmelus ja julmuus mennä…”

Mutta Herran yllätykset eivät vieläkään olleet ohitse. Eräänä päivänä, selvitellessäni päi-
vän postia, kiinnitin huomiota erääseen kirjeeseen. Voimattomana tuijotin kirjettä jonkin 
aikaa, tietämättä mitä tehdä. Kirje oli selvästi osoitettu minulle, mutta kirjoitettu minun 
omalla käsialallani. En muistanut nähneeni sitä kertaakaan aikaisemmin elämässäni. Seisoin 
tuijottamassa sitä, ja yritin verestää muistiani. Mistä se olisi saattanut tulla? En löytänyt 
sille minkäänlaista selitystä, ja pelkäsin avata sitä. Mitä siinä voisi olla? Kuvittele itse miltä 
tuntuisi saada kirje, jonka olet itse kirjoittanut, etkä muista koskaan nähneesi sitä. Lopulta 
istuin kerrostalomme sisäänkäynnin vieressä olevalle pihapenkille ja avasin sen varovasti. 
Sen sisällä oli suuri yllätys.

Kävi ilmi, että kirjeen oli lähettänyt eräs Siionin sisar, joka oli ollut Roomassa samaan 
aikaan kuin minä. Viimeisen kokouksen jälkeen hän oli pyytänyt osoitettani, ja oli ojen-
tanut minulle paperinpalasen, johon kirjoitin osoitteeni. Paperinpalanen olikin ollut kirje-
kuori, ja se selvitti, kuinka käsialallani kirjoitettu kirje oli saapunut minulle. Hän kirjoitti 
seuraavaa:

”Rakas Esther,
 Muutama päivä lähtösi jälkeen satuin kulkemaan Felicin ohitse (Vatikaanin vi-
rallinen valokuvaamo). Siellä oli valokuva sinusta puhumassa Pyhän Isän kanssa. 
Tilasin sinulle nämä kaksi kappaletta. Ilmoita minulle jos haluat enemmän, tai 
suurempia kuvia.

Olen iloinen, että kysyin osoitettasi torstai-iltaisessa St. Sylvesterin kokoukses-
sa. Sinun antamasi todistus sunnuntain ja torstain kokouksessa kannusti monia 
uskossaan. Annoit epäilemättä rohkeutta ja toivoa nuorille, ja muille kuulijoillesi.
Toivottavasti jatkat matkaasi kiittäen ja rakastaen Herraasi, Jeesusta. Antakoon 
Hän sinulle voimaa todistaa Hänen rakkaudestaan sinua kohtaan.

Kunnioittaen,
Sisar Evaleen



350 351

Kuoressa oli hänen kirjeensä ohella kuva tapaamisestani paavin kanssa. Olin niin hämmäs-
tynyt, että saatoin vain itkeä.

Tavattuani paavin tulin ajatelleeksi, ettei kukaan ollut todistamassa tapaamistamme. 
Kuinka kukaan saattaisi uskoa minua? Kuka tahansa voisi sanoa olleensa Roomassa tapaa-
massa paavia. Jumala oli kaikenkattavassa viisaudessaan järjestänyt jo kaiken. Yksi harvoista, 
joilla sattui olemaan osoitteeni, sattui löytämään valokuvan tapaamisestani paavin kanssa. 
Valokuvan löytyminen oli minulle liian suuri ihme käsitettäväksi. Jumalan armo ja viisaus 
on käsittämättömän laaja. Hänen huumorintajunsa on vertaansa vailla. Tuo kirje vaikutti 
minuun enemmän kuin mikään aikaisemmin saamani kirje!

Lauantaina, joulun alla, sain puhelinsoiton: ”Shalom, Esther. Täällä on Russell Moore. 
Muistatko minut?” Tietysti muistin hänet. Hän oli ollut mukana Raamatunopiskelu- ja 
todistusryhmässä, johon olin liittynyt palatessani Israeliin vuonna 1977. En ollut kuullut 
hänestä sen jälkeen, mutta olin iloinen kuullessani hänen olevan Israelissa.

”Kuinka kauan aiot olla täällä? Ja koska tulet minua tapaamaan?” kysyin häneltä.
”Olen matkalla erään ystäväni kanssa Alabaman Raamattukoulusta (college). Hänen 

nimensä on Harold. Olemme nyt Nahariassa, mutta tulemme Jerusalemiin 22.12. ja tulem-
me silloin sinua tapaamaan. Minulle on tapahtunut paljon sitten viime näkemän. Minun 
on syytä tulla kertomaan siitä sinulle.”

Sain kuulla, että vuotta aikaisemmin hän oli alkanut tuntea kipua oikeassa jalassaan. 
Siitä löydettiin pahanlaatuinen kasvain. Se aiheutti niin paljon kipua, että jalka amputoi-
tiin.

”Olin suunnitellut tulevani syksyllä Israeliin, mutta silloin todettiin, että syöpä oli le-
vinnyt keuhkoihini. Tiesin haluavani tulla tänne vielä kerran, ennen kuin menen kotiin 
Herran luokse.” Liikutuin syvästi hänen kertomuksestaan. 

Russell ja Harold saapuivat viikon kuluttua. Kun Russell käveli ovesta sisään, täyttyi-
vät silmäni kyynelistä. Hän oli laihtunut, ja käveli kävelykepin varassa, amputoidun jalkansa 
vuoksi. Hän oli menettänyt hiuksensa sytostaattien vuoksi, ja hänen ihonsa oli sairaalloisen 
harmaa. Kaiken lisäksi hänen oli vaikeaa hengittää keuhkokasvaimen takia. Kyyneleeni eivät 
johtuneet mistään näistä seikoista vaan siitä, etten koskaan aikaisemmin ole tuntenut kenen-
kään toisen kautta niin voimakkaasti Jeesuksen rakkautta, tämän astuttua huoneeseen.

Yhdessä viettämämme hetki oli ikimuistoinen. Kun hän ja Harold lähtivät, emme voi-
neet Sidin ja Betsyn kanssa tehdä muuta kuin istua ja ihmetellä tapahtunutta, koska ko-
kemamme oli liian syvää sanoin kuvattavaksi. Russellin saapuminen elämäämme oli ikään 
kuin pyyhkäissyt kaikki tukipylväät, joihin nojasimme. Russellin salaisuus oli se, että hän 
tiesi, että hänellä on vain vähän aikaa. Hänelle ei ollut mikään tärkeämpää, kuin saada jakaa 
ympärilleen Jeesuksen rakkautta – se pieni aika, joka hänellä oli vielä jäljellä. Hänen lähdet-
tyään ymmärsimme, että myös oma aikamme on lyhyt, ja kaikki muu, paitsi osallisuus 
Jeesuksen rakkauteen, osoittautui meille juuri siksi, mitä se todella oli merkityksettömäksi.

Betsy ja minä Pietarin aukiolla 
Vatikaanissa Roomassa.

Roomassa 5.12.1979.

Ensimmäisellä
Vastaanotolla paavi
oli hyvin kaukana.
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”Voi Herra”, huusin sydämestäni, ”auta minua, etten enää poikkeaisi Sinun antamas-
tasi todellisesta tehtävästä! Mikä voisi olla meille sen tärkeämpää, kuin Sinun rakkautesi 
jakaminen? Mikä muu voisi merkitä jotakin, seistessämme Sinun edessäsi, kuin se, mitä me 
olemme Sinulle tehneet – rakkaudesta Sinua kohtaan, ja kuuliaisena Sinun kehotuksillesi 
rakastaa muita sydämessämme – sinun rakkaudellasi?”

Seuraavana aamuna, juuri aamiaisen jälkeen, Herra antoi minulle yllättävän ohjeen: 
”Haluan sinun soittavan herra Kadishaille pääministerin toimistoon. Sovi tapaaminen hä-
nen ja Russellin kanssa.” Jostain syystä se oli vaikea tehtävä. Lopulta tartuin itseäni niskasta 
ja soitin. Herra Kadishai tuli välittömästi puhelimeen.

”Eileen, missä olet ollut? En ole kuullut sinusta aikoihin.” Hän oli hyvin herttainen.
Tervehdin häntä ja sanoin, rukoillen samalla hiljaa sydämessäni: ”Herra Kadishai, 

muistatteko keskustelumme, jossa kerroin teille nimikristityistä, jotka ovat vainonneet kan-
saamme, ja niistä kristityistä, jotka todella kuuluvat Jeesukselle, ja joilla on sydämessään 
Hänen rakkautensa Israelia ja juutalaisia kohtaan? ”

”Totta kai muistan!” hän sanoi.
”Eilen eräs nuori mies Yhdysvalloista tuli minua tapaamaan. Hän on todellinen Jee-

sukseen uskova. Hän on vain kaksikymmentäkolmevuotias, ja kuolee pian syöpään. Hän 
rakastaa Israelia niin paljon, että hän halusi tulla tänne vielä kerran ennen kuolemaansa.” 
Jatkoin kertomistani – Herralle kuuliaisena: ”Voisiko hän tavata teidät, saadakseen mahdol-
lisuuden ilmaista rakkautensa?”

Herra Kadishai toivotti hänet tervetulleeksi: ”Tietysti, tuokaa hänet vaikka tänään, jos 
tahdotte.”

”En ole vielä puhunut Russellin kanssa, joten en usko sen onnistuvan tänään. Sopisiko, 
että tulisimme johonkin aikaan huomenna? Käykö päinsä, että hän tuo erään ystävänsä 
mukanaan?” Lupasin, että tulisimme kolmisin hänen toimistoonsa joulukuun 24. päivä-
nä, 1979, kello kaksitoista, juuri ennen jouluaattoa. Soittaessani Russellille ja Haroldille ja 
kertoessani uutisen, he molemmat olivat hämmästyneitä ja ilahtuneita. Seuraavana päivänä 
suunnistimme pääministerin toimistoon. Herra Kadishai oli antanut nimemme vastaanot-
toon, ja meidät johdatettiin ilman turvatarkastusta sisempään toimistoon.

Välittömästi, kun herra Kadishai ja Russell näkivät toisensa, syntyi heidän välilleen yh-
teys. He istuivat puoleksitoista tunniksi keskustelemaan. Tiedän Herran antaneen minulle 
ja Haroldille erityisen lahjan, kun saimme olla näkemässä, kuinka Herran rakkaus välittyi 
Russellin kautta kauniilla tavalla.

Seuraavana päivänä söimme joulupäivällistä kotona muutamien ystävien kanssa. Russell 
ja Harold olivat tietysti kutsutut mukaan. Päivällisen jälkeen he antoivat meille joulusano-
man, jota varmasti yksikään meistä ei tule unohtamaan. Annan Russellin puhua puolestaan, 
koska hänen todistuksensa kertoo myös yksityiskohdittain tapaamisestamme pääministerin 

toimistossa. Russellilla oli hengitysvaikeuksia, niinpä hänen lyhyt kertomuksensa oli rak-
kauden lahja. Puhuminen vaati häneltä valtavia ponnistuksia. Iltapäivä oli ikimuistoinen, 
puhuttiinhan silloin niin selvästi todellisen joulun merkityksestä.

Russell Moore
Joulupäivänä, 1979
Jerusalem, Israel

   
”Noin kaksi vuotta sitten minulla oli erään opiskelijaryhmän kanssa mahdollisuus 
tulla Israeliin.. Esther Dorflinger oli heidän joukossaan. Vietimme kolme viikkoa 
Jerusalemissa opiskellen, ja seuraavien kolmen viikon aikana todistimme puis-
toissa ja ostoskeskuksissa, kaikkialla Israelissa. En koskaan unohda sitä kesää ja 
työtä, jota Jumala teki ihmisten sydämissä. Siitä lähtien minulla on ollut halu teh-
dä työtä juutalaisten parissa ja olla siunauksensa Israelille. Vuoden 1977 lopussa 
aloin suunnitella palaavani Israeliin v.1978, työskennelläkseni samalla kibbutsilla, 
jonne eräs ystäväni oli mennyt.

Ollessani Raamattukoulussa, aloin lukukauden loppupuolella, toukokuussa, 
tuntea hieman kipua jalassani. Menin lääkäriin, ja hän ajatteli, että kyseessä oli 
vain kalkkikerrostuma. Sain reseptin helpottaakseni oloani. Söin lääkettä muuta-
man kuukauden ja suunnittelin yhä Israeliin lähtöä. Jumala antoi minulle varoja 
ja kaikkea tarvitsemaani. Kaiken aikaa rukoilin Jumalaa, että Hän parantaisi pol-
veni. Oivalsin, että ainoastaan Jumala voi parantaa; eivät lääkkeet, eivätkä ihmi-
set. Terveys on Jumalalta.

Tuli heinäkuun 17. päivä, ja toivoin pystyväni lentämään peruutuspaikalla, 
ensin Lontooseen, ja sieltä edelleen Israeliin. Lento oli kuitenkin täynnä, ja sama-
na päivänä menin lääkäriin. Lääkäri otti jalasta röntgenkuvan ja sanoi: ’ Russell, 
näyttää siltä, että luussa on jotain vikaa. Sinun pitää mennä sairaalaan.  Sanoin: 
”Kiitos Herralle.”

Menin sairaalaan. Perjantaina minulle tehtiin luustokartoitus. He lukivat tu-
loksen sunnuntaina ja sanoivat sen näyttävän pahanlaatuiselta kasvaimelta. Se oli 
pohjeluun päässä, ja he halusivat leikata sen. Maanantaina, viikko sen jälkeen kun 
minun jo olisi pitänyt olla Israelissa, minut leikattiin. He totesivat, että kyseessä 
oli osteogeeninen sarkooma, joka tarkoittaa luusyöpää. He lähettivät minut Ma-
rylandin sairaalaan kokeita varten. He eivät löytäneet syöpää mistään muualta, ja 
halusivat amputoida jalkani. Sanoin: ’Ei käy! En halua, että jalkani amputoidaan.’ 
Sen sijaan minua hoidettiin Leatrililla, elokuusta 1978 tammikuulle 1979.

Tämän vuoden alkajaisiksi minulla alkoi jälleen olla kipuja jalassani, ja ne 
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Russell ja minä tuona siunattuna päivänä!

Herra Kadishai, Russell ja Harold.

Huomaa seinällä Rakkauskirjekäärön kuva herra Kadishain 
huoneessa.

Russell Moore ja herra Kadishai lukemassa yhdessä pyhiä 
kirjoituksia pääministerin toimistossa Jerusalemissa 
24.12.1979.
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vain voimistuivat. Jalka oli myös hieman turvoksissa. Menin jälleen leikkaavan 
lääkärin luo. Hän otti röntgenkuvan ja sanoi: ”Russell, näyttää siltä, että se on 
jälleen palannut.” 

Eräs kristitty ystävämme, joka oli myös lääkäri, kertoi meille, että on kaksi 
paikkaa, mihin voisin mennä. Hänen ohjeensa mukaan menin tapaamaan erästä 
lääkäriä San Diegoon. Hoidettuaan minua jonkun aikaa, hän kehotti minua me-
nemään erään ostosarkoomaan erikoistuneen miehen luo. Olin Houstonissa maa-
liskuusta 1979 heinäkuulle 1979. Koko täksi ajaksi oli kristitty lääkäri järjestänyt 
tuhansia ihmisiä rukoilemaan puolestani.

He tekivät kaiken minkä voivat, säästääkseen jalkani. Lopulta tultiin siihen 
pisteeseen, että kasvain jalassani kasvoi niin nopeasti, että polveni paisui muodot-
tomaksi. Lopulta, heinäkuun alun paikkeilla päätimme, että meidän olisi tehtävä 
jotakin, koska ruumiini oli alkanut kehittää vasta-ainetta lääkkeelle. Lääke tuhosi 
kyllä kasvainta, muttei riittävän nopeasti, ja saattoi siten levitä muuallekin ruu-
miiseeni. Päätimme amputoida jalkani. Heinäkuun 16. minulle tehtiin ampu-
taatio.

Teidän on ehkä vaikea kuvitella, että joku ylistäisi Jumalaa tällaisesta, mutta 
minä tein juuri niin. Olinhan elänyt valtavien kipujen kanssa kuukausien ajan. 
Ennen amputaatiota saatoin vain istua sohvalla, jalka tuettuna tyynyllä. Useina 
päivinä ajattelin: ’Herra, miksi et ota henkeäni?’, sillä kipu oli niin sietämätön. 
Pidin aina mukanani pientä muistiota, johon kirjoitin, milloin olin viimeksi ot-
tanut kipulääkkeeni. Saatoin nukkua noin tunnin kerrallaan, sitten heräsin, ja 
nukuin taas ehkä tunnin. Tätä jatkui koko Houstonissa oloni ajan. Menetettyäni 
jalkani kipuja ei enää ollut.

Haluan jakaa kanssanne Raamatun jakeen psalmista 90. Siinä sanotaan näin:

 ”Herra, palaja jälleen. Voi, kuinka kauan? Armahda palvelijoitasi.
 Suo meidän iloita yhtä monta päivää, kuin olet nöyryyttänyt meitä,
 yhtä monta vuotta, kuin olemme kovaa kokeneet.”
  Ps. 90:13,15

Näin Jumalan toteuttavan tämän jakeen sisältämän lupauksen sinä päivänä, kun 
menetin jalkani. Saatan vedota tämän psalmin sanaan, kuin myös Jobin kirjan sa-
naan, jossa sanotaan: ’Ja Herra siunasi Jobin elämän loppupuolta vielä enemmän 
kuin sen alkua.’ Ja Jumala todella täytti sen. Minun täytyy sanoa, että muutamat 
viime kuukaudet ovat olleet elämäni onnellisinta aikaa.

Mutta minulle tapahtui vielä muutakin. Lokakuussa menin röntgentutkimuk-

siin. Minut kuvattiin vuosittain. Tämäntyyppinen syöpä leviää usein keuhkoihin. 
Röntgenkuva näytti hyvältä. Kahden viikon kuluttua minusta otettiin uusi kuva, 
koska minulla oli rintakipuja. Kahdessa viikossa kasvaimet olivat nelinkertaistuneet 
keuhkoissani. Lääkärit kertoivat, että ellei kasvu pysähtyisi kahdessa viikossa, mi-
nulla ei olisi keuhkoja enää lainkaan jäljellä. Lääkärit saattoivat antaa ainoastaan 
sytostaatteja, jota mielessäni vastustin. Sallin heidän kuitenkin tehdä sen, ja nyt 
olen saanut kaksi hoitokertaa. Jumala on auttanut ihmeellisellä tavalla. Kaksi kas-
vainta kutistui, ja yksi ilmatiehyistä, joka oli ollut tukossa, oli avautunut. Kerran 
jouduin menemään sairaalaan yhden maissa yöllä. Olin edellisenä iltana todista-
nut Jeesuksesta - ja jostakin syystä olivat keuhkoni täyttyneet nesteellä. Sittemmin 
ei tällaista ole esiintynyt. Annan Jumalalle kaiken kiitoksen ja kunnian. Jumala on 
lääketieteessä mukana ja käyttää sitä. Jollei Jumala saata lääketiedettä toimimaan, 
niin se ei todellakaan toimi.

Kaiken aikaa ajattelin: ’Saatan pian siirtyä Herrani luo, mutta... jos Herra 
aikoo ottaa minut kotiin, niin haluan ensin kuitenkin mennä Israeliin. Haluaisin 
mennä sinne joulun aikaan. Aloin puhua siitä ja pyöritellä ajatusta mielessäni.

Olin sairaalassa kolme viikkoa. Vielä kaksi viikkoa sitten maanantaina, olin 
sytostaattihoidosta johtuen heikossa kunnossa, mutta toivoin edelleenkin pääse-
väni Israeliin  ehkä seuraavana perjantaina. Puhuin siitä lääkäreilleni, ja useimmat 
olivat epäileviä. Uskovien ystävienikin mielestä minun ei pitäisi lähteä. Seuraa-
vana päivänä tuli lääkäri huoneeseeni ja sanoi: ’Russell, milloin haluat lähteä?’ 
Vaikka olin edelleen heikko ja kankea, ja veriarvonikin olivat alhaalla, hän sanoi: 
’Näyttää siltä, että pääset kotiin.’ Ja torstaina he sitten päästivät minut sairaalasta.

Aloin välittömästi ottaa puhelimitse selvää, voisinko varata matkan Israeliin. 
Voitteko kuvitella – varasin lennon sunnuntaiksi? Seuraavana päivänä molemmat 
lääkärit antoivat minulle luvan lähteä, kunhan vain lepäisin ja sallisin itselleni 
toipumisaikaa. Tiistaina olin siis vielä niin heikko, etten voinut syödä mitään, 
mutta Jumala auttoi ihmeellisesti. Pari sukulaissetää tuli minua tapaamaan. He 
olivat iloisia huomatessaan, että ruokahaluni alkoi palata. Jumala järjesti koko 
tämän matkan niin hienosti!

Haluan lopettaa kertomalla vielä yhden ihmeellisen asian, jonka Jumala salli mi-
nulle eilen. Ester kertoi minusta pääministerin avustajalle, herra Kadishaille, että 
vaikka minulla on todennäköisesti loppusuorallaan oleva syöpä, niin siitä huoli-
matta halusin tulla Israeliin. Hän halusi tavata minut.

Vietimme eilen hänen seurassaan noin puolitoista tuntia. Herra Kadishai 
keskusteli kanssani Raamatusta. Vaihdoimme ajatuksia johdannosta, jonka olin 
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laatinut Roomalaiskirjeen 10. lukuun, joka kertoo siitä, miten erityinen Israel on 
Jumalalle, Jumalan useasti uusimasta liitosta Israelin kanssa ja siitä, että Jeesus 
aloitti maanpäällisen toimintansa juutalaisen kansan keskuudessa. Kerroin hänel-
le kuinka juutalaiset vielä toistaiseksi elävät epäuskossa, kunnes pakanain täysi 
luku on sisälle tullut. Hän luki kaiken tuon, ja yhteinen hetkemme oli suuren-
moinen.

Nauroimme, keskustelimme ja luimme yhdessä Raamattua hepreaksi. Hän 
antoi minulle kirjan nimeltä White Nights (Valkeat yöt), jonka herra Begin on 
kirjoittanut ollessaan vankilassa Venäjällä. Sitten hän sanoi: ’Haluan, että herra 
Begin varustaa tämän nimikirjoituksellaan.’ Hän kävikin hakemassa sen.

Lopulta valmistauduimme lähtöön. Olimme käyttäneet reilun tunnin hänen 
aikaansa. Hän ei kertaakaan pyytänyt meitä lähtemään, mutta käsitimme hänen 
olevan kiireinen mies. Hän antoi myös Haroldille kirjan ja varusti sen nimikir-
joituksellaan. Hän halusi pitää sen pienen kirjoituksen, jonka olin tehnyt hänelle 
Roomalaiskirjeen 10. luvusta, ja sanoin hänelle: ’Toivon, että luette Roomalais-
kirjeen 10. luvun, ja kun luette tämän, auttaa se teitä ymmärtämään lukemaanne.’

Hän käveli huoneen poikki toiseen toimistoon, ja palatessaan hänen muka-
naan oli herra Begin. Tervehdimme häntä. Hän sanoi Haroldille: ’Herra siunat-
koon sinua nuori mies. ’ Minulle hän sanoi : ’Jumala olkoon kanssasi poikaseni.’ 
Tämä tapahtui juuri eilen. Tapasimme myös tohtori Ben-Eliesserin, joka on ny-
kyisin Egyptin suurlähettiläänä. Hän piipahti myös hetkeksi paikalle. On käsittä-
mätöntä, kuinka Jumala kykeni järjestämään tämän kaiken.”

Harold
Joulupäivänä
Jerusalem, Israel

”Kiitän teitä, että olette jakaneet aikanne ja kotinne minun ja Russellin kanssa. 
Haluan myös kertoa teille todistukseni siitä, kuinka tapasin Russellin ja miksi 
olen hänen kanssaan täällä. Jotta ymmärtäisitte, täytyy minun ensin kertoa teille 
taustani.

Tämä päivä on aivan erityinen päivä, etenkin minulle, koska tämä on vas-
ta toinen jouluni vapaana miehenä, yhteentoista vuoteen. Vietin yli yhdeksän 
joulua vankilassa. Joulunaika vankilassa on vaikeaa. Useimmat vartijat ovat omi-
en perheittensä luona, ja tästä syystä vangit lukitaan selleihinsä. Heille jaetaan 

vain ateriat, siinä kaikki. Vihasin joulua, ja minulla olikin tapana sanoa: ’Mikä 
tahansa muu päivä, paitsi joulu...’ Siksi onkin hassua, että joulu nyt on niin eri-
tyinen. Olen todella nauttinut kahdesta viimeisestä joulustani! Halusin viettää äi-
tini kanssa tämänkin joulun, mutta sitten ymmärsin, että joulun vietto Russellin 
kanssa oli nyt tärkeämpää. Äiti oli kanssani samaa mieltä.

Luulen, että minulla on elämässäni ollut kaikki mahdollisuudet onnistua. Lu-
kiossa olin hyvä yleisurheilija, ja olisin voinut mennä 150:een eri collegeen. Menin 
naimisiin kristityn tytön kanssa, jonka kanssa olin käynyt samaa koulua. Itse en 
ollut kristitty, ja siksi vastustin hänen uskoaan ja kaikkea sitä, mitä hän edusti. Vii-
meisenä opiskeluvuotenani Pohjois-Karolinassa, me erosimme. Myöhemmin aloin 
viettää aikaani yökerhoissa juopotellen. Niissä seurapiireissä, Atlantassa, Georgiassa, 
tapasin kaksi miestä. Eräänä iltana he olivat huumeiden vaikutuksen alaisena, ja joi-
vat sen lisäksi myös alkoholia, kuten minäkin. Sinä yönä he olivat päättäneet tehdä 
ryöstön. Ryöstöhetkellä minä odotin heitä autossani, puolentoista korttelin päässä. 
Eräs viaton, rikospaikalle osunut henkilö, yritti tappaa toisen näistä miehistä, mutta 
ryöstömatkalla olleet tappoivatkin hänet. He tiesivät ampuneensa häntä, mutta he 
eivät tienneet, että hän myös kuoli.Teon tehtyään he palasivat autolleni ja käskivät 
ajamaan: ’Aja! Olemme ampuneet erästä miestä!’ Lähdimme sieltä Greensboroon, 
Pohjois-Karolinaan, jossa asuimme. Se oli 350:n mailin päässä rikospaikalta. 

Seuraavan kerran näin nämä miehet vuoden kuluttua, jolloin he todistivat 
minua vastaan. Meitä syytettiin aseellisesta ryöstöstä ja murhasta. Heille annettiin 
kolme vuotta vankeutta, ja minulle elinkautinen. Minut pantiin pieneen selliin, 
joka oli kooltaan 8 kertaa 10 jalkaa. Perjantaisin, kello yksi, sain käydä suihkussa. 
Sitten minut ajettiin taas suoraan selliini. 

Hävittyäni viimeisen vetoomuksen, jouduin Georgian osavaltion kuritushuo-
neelle. Viiden ensimmäisen vuoden aikana olin niin häpeissäni, etten kertonut 
perheelleni olevani siellä. He eivät löytäneet minua viiteen vuoteen, enkä siis 
luonnollisestikaan sinä aikana koskaan saanut, enkä kirjoittanut kirjeitä.

En osaa sanoin selittää, kuinka olen nauttinut tästä ateriasta kanssanne. Ette 
voi edes aavistaa, miltä tuntuu nauttia ateria ihmisten ympäröimänä. Sen ymmär-
tää vain sellainen kuin minä, joka olen asunut kaksi vuotta pienessä, ikkunatto-
massa sellissä. 

Jouduin eräänä päivänä vaikeuksiin, ja minut laitettiin kuolemanjonoon. Jou-
duin paikkaan, jossa asuivat sähkötuolia odottavat rikolliset. Heidän kommentti-
nsa oli: ’Niin kauan, kun olet vankilassa, olet kuolemanjonossa.’ 

Kun olin ollut siellä noin neljä kuukautta, sanoin itselleni: ’Peli on pelattu, ei 
ole mitään syytä elää.’ Tietenkään en uskonut Jeesukseen Kristukseen. En usko-
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nut, että Hän oli edes olemassa. Muistan, kun eräs kaveri tuli kuolemanselliini 
kertomaan minulle Jeesuksesta. Sanoin: ’Odota hetkinen!’ Kurkotin kaapin pääl-
le, otin sieltä vesikupin ja heitin sen hänen naamalleen. Minusta oli tullut näin 
väkivaltainen. Lopulta päätin tappaa itseni. Yritin saada myrkkyä siltä kaverilta, 
joka ruokki minua. Hänkin oli vanki, ja eräänä päivänä hän sanoi: ’En pysty 
hankkimaan myrkkyä’. Siinä sitten olin ja ihmettelin, mitä seuraavaksi tekisin. 
Muistan hyvin kuinka makasin sängyssä päivä toisensa jälkeen, pääsemättä ulos 
sellistä. Sellin seinä oli karkeaa metallia.Siihen oli raaputettu eräs sana. Siinä luki: 
’apua’. Nuppineulalla metalliseinään raaputtaminen on ollut hyvin vaikea tehtä-
vä. Maatessani katsoin sanaa ja kuvittelin näkeväni miehen, seisomassa sängyssä 
ja kirjoittamassa sitä, juuri ennen joutumistaan sähkötuoliin. 

Eräänä iltana, jota en koskaan unohda, polvistuin rukoilemaan – ensimmäistä 
kertaa elämässäni. Muistattehan, että en uskonut Jumalaan. Rukouksessani sinä 
iltana en pyytänyt, vaan haastoin Jumalaa: ’Jos olet olemassa, jos olet Jumala, ota 
elämäni nyt, tai vapauta minut, en kestä enää!’ En odottanut mitään tapahtuvan. 
Olin epätoivoinen, ja siksi rukoilin. 

Kahden viikon kuluttua minut armahdettiin. Johtaja sanoi: ’On tapahtunut 
virhe. Teidän ei koskaan olisi pitänyt joutua kuolemanjonoon. Teemme teistä 
sen sijaan luottamusmiehen.’ Luottamusmieheksi pääseminen on vangille lähes 
samaa, kuin että miehestä tehtäisiin yllättäen osavaltion kuvernööri. Pääsin pois 
kuolemanjonosta, ja minut siirrettiin luottamusmiesten rakennukseen. Minulle 
annettiin työtä vankilan alueella. Ajoin muun muassa rekkaa ja ajattelin: ’Nyt 
pakenen!’

Olin ollut tässä uudessa rakennuksessa vain muutaman päivän, kun minulle 
tultiin sanomaan: ’Sinulle on tullut vieras.’ Sanoin, etten halua nähdä ketään, 
ja  koska kukaan ei tiennyt minun olevan siellä, luulin vartijan tekevän minusta 
pilkkaa. He saivat minut kuitenkin menemään tähän tapaamiseen. Kävellessäni 
kulman taa näin veljeni. Veljeni on vuosi ja kahdeksan kuukautta vanhempi kuin 
minä. Naapurimme oli nähnyt kuvani eräässä etsivä-lehdessä. Juttuni oli ollut 
siinä lehden pääkertomuksena. Tällä tavalla siis, viiden vuoden kuluttua, veljeni 
löysi minut. 

Ennen lähtöään hän kertoi minulle eräästä ystävästäni, joka oli ollut lukios-
sa samassa joukkueessa kuin minä. Hän oli nyt Vietnamin sotasankari. Hän oli 
asunut koko elämäni naapurissamme, enkä tiennyt hänen lähteneen Vietnamiin. 
Hän oli menettänyt kätensä, toisen silmänsä, ja kaksi kolmasosaa kasvoista oli 
räjähdyksen turmelema, hänen nenänsä, suunsa ja hampaansa. Räjähdys oli vie-
nyt myös hänen molemmat jalkansa. Tätä en ollut kuullut. Ennen lähtöään hän 

sanoi: ’Harold on nykyään saarnaaja. Hän julistaa evankeliumia kaikkialla maail-
massa ja hän haluaa tavata myös sinut. ’

Minä en halunnut tavata ketään. Olin niin häpeissäni, etten halunnut kenen-
kään näkevän minua vankilavaatteissa. Hän kuitenkin tuli tapaamaan minua. En 
koskaan unohda sitä hetkeä, kun hän käveli sisään vankilan ovesta. Hänellä oli 
yllään merijalkaväen virkapuku. Hänen vasemman silmänsä päällä oli lappu. Hä-
nen vasen kätensä puuttui, mutta hänen oikean kätensä alla oli Raamattu. Hän 
oli ollut 25:ssä plastiikka kirurgisessa leikkauksessa, pelkästään kasvojensa korjaa-
miseksi. Kävelin hänen luokseen tietämättä, kuka hän oli. Tunne oli sellainen; 
ikään kuin olisit elänyt jonkun kanssa ikäsi, ja sitten yhtäkkiä katsotkin häneen ja 
sanot: ’Kuka tämä on?’ Hän hymyili. Hän polvistui kaikkien nähden vankilassa ja 
rukoili kanssani. Hän katsoi minua ja sanoi: ’Mikä on suhteesi Jumalaan?’ 

Häpesin sanoa hänelle, etten tuntenut Jumalaa. Sanoinhan joka päivä, ettei 
Jumalaa ollut olemassa. Häntähän ei voinut olla. Raamatussa uhataan helvetillä, 
mutta tämä minun elämänihän jo oli helvetillistä. (Sitä en tietenkään voinut sa-
noa hänelle). Hän antoi minulle Raamattunsa ja vietti koko sen päivän kanssani. 
Ja mitä hän tekikään illalla, valmistautuessaan lähtöön? (Hänen oikea kätensä oli 
myös vammautunut. Se oli kuin halvaantunut.) Hän otti kynän ja raapusti pa-
perille neljä Raamatun jaetta: 1. Joh.1:9, 1. Piet. 2:24, Room. 6:23 ja Ilm. 3:20. 
Sitten hän antoi minulle paperin ja oman todistuskasettinsa, jossa hän kertoi haa-
voittumisestaan Vietnamissa ja siitä, kuinka hän oli löytänyt Kristuksen. Hän 
sanoi: ’Lupaatko minulle lukea nämä jakeet ja kuunnella tämän kasetin? ’Sanoin, 
että lupaan. Seisoin siinä kaikkien katseltavana, Raamattu kädessäni. Olin liian 
häpeissäni vastatakseni hänelle kieltävästi. Hän käveli ovelle, vartijan pidellessä 
sitä auki. Hän pysähtyi, kääntyi katsomaan minua ja sanoi: ’Harold, minä rakas-
tan sinua, ja Jumala rakastaa sinua. Hän tulee auttamaan sinua.’ Tuollaisia sanoja 
en ollut kuullut viiteen vuoteen! Palattuani selliini, lukkojen taa, kuuntelin kase-
tin useaan kertaan, sitten avasin Raamatun, elämäni ensimmäisen kerran, ja luin 
jakeet. Tämän kaiken tein useaan kertaan, ja vasta kolmen aikaan yöllä polvistuin 
rukoilemaan ja pyysin Jeesusta tulemaan elämääni.

Arvaatte varmaan että on hyvin vaikeaa olla kristittynä vankilassa. Minulla 
oli elinkautinen tuomio, ja minua muistutettiin päivittäin, että olisin siellä lopun 
ikääni. Aloitin kuitenkin raamattupiirin. Sekin oli pelottavaa, sillä joku saattoi 
tulla luokseni pyytäen: ’Rukoilisitko kanssani, sillä haluan ottaa Jeesuksen vas-
taan.’ Enhän edes tiennyt, miten rukoilla. En tiennyt kuinka elää kristittynä. Mi-
nulla ei ollut ketään kenen kanssa keskustella, ei ketään kenen puoleen kääntyä. 
Luin vain Raamattua. En ymmärtänyt lukemaani, mutta olin päättänyt oppia.
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Olin käyttänyt ensimmäisenä iltana raamattupiirissä luutnantin kasettia, jol-
loin eräs piiriläinen sanoi: ’Rukoile kanssani’. Vähin erin tulin tietämään, että 
suurin asia tässä maailmassa on saada olla johdattamassa toista henkilöä henkilö-
kohtaiseen suhteeseen Jeesuksen kanssa. 

Noin vuoden kuluttua eräs johtajista kutsui minut toimistoonsa: ’Sinut on 
valittu puhumaan alueen lukiolaisille.’ Tällaista ei ollut tehty aikaisemmin. Hän 
sanoi: ’Sinun tulee käyttää vangin pukuasi ja vierailla kaikissa lukioissa. Lähetän 
vartijan mukaasi. Haluan sinun kertovan vankilaelämästä ja huumeiden vaaralli-
suudesta.’ (Hän itse ei ollut kristitty.) En ollut koskaan aikaisemmin todistanut 
näin, ja aluksi kieltäydyin, koska minua hävetti mennä ihmisten ilmoille vangin 
vaatteissa. Lopulta suostuin, koska ymmärsin sen valtavana mahdollisuutena, saa-
da kertoa teineille Jeesuksesta. Puolentoista vuoden aikana puhuin 15.000 nuo-
relle. Seisoessani siellä vanginvaatteissani tunnustan, että Jumala todella käytti 
minua. Sain sadoittain kirjeitä nuorilta, tytöiltä ja pojilta.

 Muistan hyvin sen kirjeen, jonka sain helmikuussa 1976, eräältä kuusitois-
tavuotiaalta tytöltä. Hän kertoi olevansa huumeiden käyttäjä ja seurustelevansa 
naimisissa olevan miehen kanssa. Hän kirjoitti: ’Kun kävit koulussamme, he vei-
vät sinut pois, ennen kuin kykenin keskustelemaan kanssasi. Olet ainoa ihminen 
maailmassa, johon luotan. Ei ole ketään toista. Auta minua.’ Sanoin itselleni: 
’Missä ovat kristityt? Missä ovat opettajat? Missä ovat vanhemmat?’ Tämä tyttö 
kirjoitti miehelle, joka on tuomittu kuolemaan vankilassa, ja hän sanoi, ettei luota 
kehenkään toiseen?’ Kirjoitin hänelle heti, ja kuuden kuukauden kuluttua sain 
häneltä vastauskirjeen... Hän kertoi päässeensä irti huumeista. Hän ei enää tapail-
lut miestä. Hän oli kristitty, joka kävi sunnuntaisin kirkossa. Polvistuin sellissäni 
ja sanoin: ’Jumala, jos koskaan pääsen vapaaksi, niin palvelen Sinua ja annan elä-
mäni nuorten ihmisten auttamistehtävään.’ Ja nyt haluan painottaa sitä, että jos 
sinä olet tosissasi ja rukoilet, niin Jumala toden totta käyttää myös sinua. Ainoa 
ominaisuus, mistä Hän on sinussa kiinnostunut, on se, oletko käytettävissä. Jos 
todella kokosydämisesti jotakin tarkoitat, niin Jumala käyttää sinua. Olen itse 
tästä elävä esimerkki.

Ehdonalaisuudesta päättävä neuvosto haastatteli minua vuonna 1977. He sa-
noivat: ’Voi olla, että joudut viettämään täällä seuraavat 37 vuottasi. Me emme 
luota tällaiseen vankilassa uskoontuloon.. . ’Tällöin olin ollut vankilassa 9 vuot-
ta. Sanoin miehelle: ’Jos Herra haluaa minun jäävän, niin olen valmis jäämään. 
Mutta hyvä herra, jos Jumala haluaa vapauttaa minut, niin olen vapaa. Ette voi 
estää Häntä.’

Kahden viikon kuluttua minut vapautettiin. Pääsin ehdonalaiseen. Pyysin 

Herraa tekemään välittömästi kaksi asiaa. Pyysin Häneltä, että saisin jatkaa työ-
täni nuorten parissa ja että saisin olla kristittyjen ympäröimänä. En halunnut 
palata siihen ympäristöön, jossa olin elänyt. Viime tammikuussa kirjoittauduin 
Raamattu collegeen Birminghamiin, Alabamaan. Siellä ollessani kuulin Russellis-
ta. Professori pyysi minua rukoilemaan hänen puolestaan. Hän kertoi Russellin 
olevan Houstonissa, ja että hänet leikattaisiin, sillä hänellä oli syöpä. Minä tein 
silloin työtä vankien parissa. Palasin 25 kertaa, 15 kuukauden aikana vankilaan, 
jossa olin ollut yhdeksän vuotta. Pyysin vankeja rukoilemaan Russellin puoles-
taan, ja niin miehet kaltereiden takana tekivätkin. Muistan kirjoittaneeni hänelle 
kortin, jonka lähetin sairaalaan. 

 Tapasin Russellin syyskuussa. Hän oli silloin juuri menettänyt jalkansa. Kat-
soessani häntä, en voinut uskoa todeksi näkemääni. En nähnyt sitä, mitä olin 
luullut. Jokainen koulussa rohkaistui hänen kauttaan, johtajakin. Russell nilkut-
ti ympäriinsä. Hän oli saanut proteesin, eikä oikein tiennyt, kuinka kävellä sen 
kanssa, ja hän oli edelleen sairas. Siinä hän oli raahaten kirjojaan, roikkuen muka-
na, osallistuen luennoille, hymyillen ja todistaen ihmisille. Ja minä sain tutustua 
häneen. Jo tapaamispäivämme oli tavanomaisuudesta poikkeava. Koimme heti 
syvää yhteyttä. Myös hän oli kuullut minusta ja sanoi: ’Sinä ymmärrät minua ja 
minä ymmärrän sinua. Meistä tuli heti ystävät.. 

Eräänä päivänä hän kysyi, voisinko tulla hänen kanssaan Pyhälle Maalle.Ker-
roin olleeni siellä edellisen vuoden maaliskuussa. Olin siis silloin täällä, ja sain 
seistä Puutarhahaudalla. Vuotta aikaisemmin olin ollut vankilassa, ja siellä sanot-
tiin: ’Kuolet tänne. Et koskaan pääse vapaaksi.’ Ja kuitenkin olin täällä - Puutar-
hahaudalla. Se oli unohtumaton päivä. Sinä päivänä rukoilin ja kiitin Jumalaa 
vapaudestani. Kiitin Häntä siitä, että Hän on rakkauden Jumala, ja voi tehdä mitä 
tahansa Hän tahtoo. 

Kerroin tästä matkasta Russellille ja hän sanoi: ’Minunkin on päästävä sinne!’ 
Silloin hän ei vielä tiennyt keuhkoissaan olevasta syövästä. Itse asiassa minäkään 
en kyllä olisi sinä jouluna voinut lähteä. Halusin nimittäin viettää ensimmäisen 
jouluni perheen parissa, ja tämän kerroin Russellille.

Seuraavana päivänä hän meni sairaalaan röntgenkuvauksia varten, ja häneltä 
löydettiin syöpä. Hän sai kuulla, että jollei kasvainta heti pysäytettäisi, hän kuoli-
si. Hetken kuluttua hän istui jo olohuoneessani. Tietystikään kukaan ei halua pu-
hua kuolemasta, mutta Russell ja minä ymmärsimme toisiamme. Katsoin häneen 
ja sanoin: ’ Russell, kuinka paljon luulet, että sinulla on aikaa jäljellä?’ Hänhän oli 
samana päivänä ollut lääkärissä. Hän katsoi minua ja sanoi: ’Jos kasvain ei lakkaa 
kasvamasta, minulla ei ole paljon aikaa, veljeni.’ Kysyin häneltä: ’Mitä aiot tehdä? 
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Mitä haluaisit tehdä elämässäsi juuri nyt, Russell?’ Hän katsoi minua ja sanoi 
jotain hyvin mieleenpainuvaa: ’Haluaisin tehdä kolme asiaa. Ensiksikin haluai-
sin palata collegeen ja kuroa kiinni opetuksen, josta olen jäänyt paitsi. Toiseksi, 
haluaisin mennä sinun kanssasi siihen vankilaan, jossa sinä olit, ja puhua noille 
miehille. Kolmanneksi haluaisin mennä Israeliin, ennen kuin kuolen. Tunnen 
erityistä huolta juutalaisista ja haluan todistaa heille.’ (En voinut uskoa, että juuri 
tämä mies puhuisi näin.)

Kysyin collegen johtajalta, saisiko Russell puhua opiskelijoille. Hän antoi 
Russellin nousta puhujanpaikalle koko oppilaskunnan edessä, eikä college sen 
jälkeen enää koskaan ollut entisensä. Hän haastoi heidät palvelemaan. Monet 
nuoret sanoivat: ’Annan elämäni Herran käyttöön Russellin tähden!’

Eräänä iltana minulle soitettiin, ja minua pyydettiin puhumaan eräässä kir-
kossa. Kysyin soittajalta: ’Saisinko tuoda ystäväni mukanani?’ Sain luvan ja otin 
Russellin mukaani. Illalla nousimme puhumaan – eikä sekään seurakunta ole 
enää entisensä. Mutta Russel melkein kuoli sinä iltana. 

Varhain seuraavana aamuna Russell joutui sairaalaan. Hän oli siellä siihen asti, 
kunnes pääsi viime viikolla pois, tullakseen Israeliin. Vierailin hänen luonaan jat-
kuvasti. En mennyt kotiin kiitospäivänäkään, vaan jäin Russellin luo. Näin hänen 
makaavan vuoteellaan, enkä koskaan ole nähnyt sellaista rohkeutta. Hän todisti 
hoitajille, hän todisti lääkäreille, hän todisti kaikille huoneeseensa tuleville. Hän 
todisti myös toisille potilaille. Ja tämän kaiken ohessa hän sanoi minulle jatkuvas-
ti: ’Harold, mennään Pyhälle Maalle!’ Ajattelin miehen mieluummin kuolevan. 
Hän ei ikinä selviäisi siitä matkasta. Niinpä sanoin: ’Menemme varmasti!’ koska 
olin varma, ettemme me missään nimessä sinne menisi. Sitä en kuitenkaan voinut 
sanoa hänelle. Joten hän jatkoi: ’Veli, me menemme sinne.’

Eräänä päivänä, saapuessani hänen huoneensa ovelle, hän sanoi: ’Pysähdy, et 
voi tulla sisään!’ Hänen valkosoluarvonsa oli laskenut 800:an, ja näin ollen in-
fektioriski oli tietysti melkoinen. Ketään ei laskettu hänen luokseen. Hän sanoi 
oven läpi: ’Rukoile puolestani. Rukoile, että valkosolujen määrä kaksinkertais-
tuisi. Uskon, että Herra tekee sen. Herra auttaa!’ Jos valkosoluarvo olisi laskenut 
alemmaksi, hän olisi kuollut. Seuraavana aamuna hän soitti minulle ja kertoi, että 
arvo oli kolminkertaistunut. Se ei siis ainoastaan kaksinkertaistunut, vaan se kol-
minkertaistui. Hänen tilansa kohentui, ja muutaman päivän kuluttua hän soitti ja 
kysyi: ’Oletko valmis?’ ’Valmis mihin?’, kysyin. Hän sanoi: ’Olen menossa El Alin 
toimistoon varaamaan matkaa. Lähdemme Israeliin 16. joulukuuta.’

Olin luvannut äidilleni, veljelleni ja koko perheelleni tulla jouluksi kotiin. 
Nyt en ollut uskoa korviani. ’Sinun täytyy tehdä vain yksi asia’, hän jatkoi. ’Sinun 

täytyy tavata lääkärini, koska olen valinnut sinut lähtemään mukaani Israeliin.’ 
Menin siis tapaamaan lääkäriä, ja hän kertoi Russellin tilasta kaiken sen, mitä mi-
nun piti tietää. Hän kertoi myös tarkkaan sen, mikä minua odottaisi. Hän katsoi 
minuun ja sanoi: ’Haluan kysyä teiltä vain yhden kysymyksen. Oletteko valmis 
menemään toiseen maahan, ja valmis myös siihen, että joku kuolee siellä teidän 
käsiinne? En sano, että Russell kuolee. Se ei ole minun vallassani, se on Jumalan 
käsissä. Minä olen jo tehnyt kaiken voitavani.’ Kerroin hänelle olevani valmis. 
Lääkäri sanoi:’ Silloin te olette oikea mies menemään hänen mukanaan.’ Hän 
opetti minua antamaan pistoksen (joka piti antaa joka kuudes tunti) ja kaiken 
sen, mitä antaa ja mitä tehdä.

Kaikki sanoivat meidän olevan järjiltämme. Koko collegen mielipide oli, ett-
emme voisi lähteä. He eivät halunneet myöskään taloudellisesti tukea matkaam-
me, koska he eivät voineet hyväksyä sitä. He olisivat tunteneet itsensä syyllisiksi, 
jos jotakin olisi tapahtunut. Kaikki yrittivät puhua minua ympäri. Lääkärin kan-
ta oli tämä: ’Minua tullaan sanomaan poppa tohtoriksi ja teitä idiootiksi. Olen 
kuitenkin valmis, entä sinä?’ Vastasin myöntävästi. Soitin äidilleni, että en tulisi 
jouluksi kotiin. Luulin hänen olevan pahoillaan, mutta hän sanoikin: ’Herran 
palveleminen on suurinta, mitä kukaan voi tehdä. Mene ja ole Russellin kanssa. 
Tule kotiin sitten kun voit. Rukoilen puolestasi.’

Niinpä Russell ja minä lähdin Israeliin. Te näette Russellin nyt, mutta hän 
pärjääkin nyt jo paremmin. Lähtöpäivänämme hän saattoi tuskin kävellä. Tunsin 
itseni hulluksi. Hän hymyili koko matkan lentokentälle, vaikka oli niin heikko, 
että tuskin kykeni kävelemään. Nousimme koneeseen Birminghamissa, ja hänen 
vanhempansa olivat meitä saattamassa. He ovat todella hienoja ihmisiä. Hänen 
äitinsä on harras kristitty. He halusivat hänen lähtevän, koska he tiesivät hänen 
tahtovan sitä. He tiesivät myös, etteivät ehkä näkisi häntä enää.

New Yorkissa oli El Alin kone ja pyörätuoli odottamassa meitä. Vastaanottaja 
oli ystävällinen ja otti meidät erityisellä tavalla huomioon. He jättivät meidän 
välissämme olevan tuolin tyhjäksi, Russellin jalan vuoksi, ja meidät oli sijoitettu 
aivan wc:n viereen, missä hän saattoi käydä mm.ottamassa tarvitsemansa injekti-
ot. Kaikki järjestyi hienosti. 

Israelissa vuokrasimme auton. Otimme ajellessamme ihmisiä kyytiin ja to-
distimme heille. Saavuimme Haifaan, jossa totesimme, että lääkevaramme olivat 
lopuillaan. Olimme kaksinkertaistaneet annokset, koska Russell rasitti itseään. 
Meillä oli vaikeuksia kommunikoida apteekkarin kanssa. Russell joutui olemaan 
kymmenen tuntia ilman pistosta. Tilanne meni niin pitkälle, ettei hän enää vas-
tannut, puhutellessani häntä. Tiesin, että hän kuolisi, jollei hän saisi pistostaan. 
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Herra todella opetti minua tämän kautta. Menin Russellin vuoteen luokse 
ja rukoilin hartaammin kuin koskaan aikaisemmin. Onnistuimme soittamaan 
lääkärille, ja hän sanoi tulevansa välittömästi. Lääkäri alkoi tehdä kysymyksiä, 
ja minä kerroin hänelle kaiken. Hän tutki Russellin ja antoi tälle välittömästi pis-
toksen. Sitten hän meni apteekkiin ja toi meille kai ken tarvitsemamme lääkityk-
sen. Jumala astui mukaan tilanteeseemme ja otti asian hoitaakseen. Siitä lähtien 
olemme voineet jatkaa matkaamme ja todistaa ihmisille.

Eilen meillä oli Estherin järjestämä mahdollisuus mennä herra Kadishain luo 
ja todistaa hänelle. Uskokaa tai älkää, mutta en ollut tästä mahdollisuudesta edes 
yllättynyt, koska minulle on sattunut elämässäni niin paljon. Olinhan jo luo-
punut ajatuksesta päästä koskaan enää vapaaksi, olinhan jo luovuttanut. Tiesin, 
etten ehkä koskaan enää saisi hengittää raitista ilmaa. Kun menetät toivon, olet 
menettänyt kaiken. Olin jo kerran luovuttanut, ja sitten näin, mitä Jumala teki 
kerta toisensa jälkeen. Tiedän sen. Tiedän, että minun täällä olemiseni on Hänen 
tahtonsa. Tiesin eilen, että oli Herran tahto käyttää Estheriä, koska Hän käyttää 
ihmisiä.

Istuin ja katselin herra Kadishaita ja totesin, että Russellin todistus todella 
kosketti häntä. Hän veti tuolinsa edemmäksi ja hän aivan säteili. Katselin häntä 
mietteliäänä, samalla kunnioittaen. Russell vain istui ja todisti, ja sitten herra Ka-
dishai vuorostaan todisti Russellille. Eshter ja minä vain istuimme ja katselimme. 

Sitten mies halusi tehdä jotain erikoista. Hän nousi ja haki meidän katsotta-
vaksemme Estherin antaman kirjakäärön. Hän näytti sitä ylpeänä. Se ilmiselvästi 
merkitsi hänelle jotakin tosi suurta. Sen kuvakin oli seinällä! Se olikin ainoa ’eri-
lainen’ kuva, poliittisten kuvien joukossa. 

Puolentoista tunnin kuluttua sanoimme: ’Tiedämme, että olette kiireinen.’ 
(Puhelimet titetysti soivat, ja kaikki muu odotti.) Hän sanoi: ’Kyllä, olen kiirei-
nen.’ Sitten hän meni hakemaan Russellin kirjaan Beginin nimikirjoitusta. Hän 
kertoi herra Beiginille jotain meistä. En tiedä, mitä hän kertoi, mutta herra Begin 
tuli myös toimistostaan tapaamaan meitä. Begin puristi kättäni, katsoi minua ja 
sanoi: ’Jumala siunatkoon sinua nuori mies.’ Hän todella tarttui käteeni ja puristi 
sitä! Sitten hän sanoi Russellille: ’Jumala olkoon kanssasi poikaseni,’ ja samalla 
hän kosketti Russellia hellästi.

Olisin halunnut kertoa erään asian herra Kadishaille Russellista, mutta joka 
kerta kun aloin kertoa, hän nousi ja karkasi, ikään kuin hänellä olisi ollut jotain 
tekemistä. Pyhä Henki oli ilmiselvästi jo koskettanut häntä. Lopulta Eshter sanoi 
minulle: ’Kerro hänelle nyt.’ Mutta vasta kun olimme jo poistumassa, sanoin: 
’Sir, vielä yksi asia. Eräänä päivänä katsoin Russelliin ja kysyin: ’Russell, jos sinul-

la olisi neljä päivää elinaikaa, lähtisitkö siitä huolimatta Israeliin, vaikka tietäisit 
kuolevasi siellä? Russell vastasi siihen, että hän nimenomaan haluaisi kuolla juuri 
siellä’. Kerroin siis tämän herra Kadishaille, ja sen kuultuaan hän halasi Russellia. 
Hän oli siis Pyhän Hengen työn alla. Rakkauden siemen oli itämässä. Siihenhän 
me vain pystymmekin. Sillä mehän emme voi pelastaa ketään. Kiitän Herraa tästä 
kylvämisen lahjasta, ja kiitän Jumalaa Russellista.

Nyt olen varma, että selviämme myös takaisin Yhdysvaltoihin. Useimmat ei-
vät sitä lähtiessämme uskoneet. He ajattelivat, että Russell palaisi takaisin minun 
käsivarsillani. Hän on kuitenkin tänään terveempi kuin ennen lähtöämme. En 
malta odottaa, että pääsemme ulos koneesta. Hänen äitinsä on kentällä, ja haluan 
nähdä Russellin kävelevän, eikä raahautuvan, tämän tykö. Haluan kiittää Her-
raa Russellin elämästä, sillä se on todella siunannut minua. Se, että hän menee 
nukkumaan iltaisin ja herättää minut kello kolme yöllä, antamaan pistosta, sekä 
hänen todistuksensa jokaiselle, on ollut minulle unohtumaton elämys. Toivoisin, 
että jokainen yhdysvaltalainen olisi ollut täällä kanssani. En malta odottaa, että 
saamme todistaa heidän olleen väärässä. Sillä, jos elät Jumalan tahdon mukaisesti, 
on se maailman suurenmoisin asia. Ja jos olet Hänen tahdossaan, et voi kulkea 
harhaan. Ne kädet, jotka ovat tätä miestä kannattaneet, eivät koskaan ole pudot-
taneet ketään.. Eräänä päivänä, hieman sen jälkeen, kun Russell oli saanut tietää 
kuolevansa, olimme yhdessä ajelemassa. Hän sanoi: ’Veli, älä ole niin surullinen, 
ei taivaaseen meno ole pahinta, mitä voi tapahtua, eikä minusta ole vaikeaa men-
nä sinne ennen sinua. Ajattele nyt - jos alat vaikka ylpistyä ja jättäydyt pois yh-
teydestä, voin sanoa: ’Jumala ota hänet kiinni! Tai kuvittele, että eräänä päivänä 
sinun autostasi pukeaa rengas. Silloinhan minä voin lähettää taivaasta pari enkeliä 
auttamaan sinua!’ Tällainen asenne hänellä on, ja juuri se on saanut aikaan muu-
toksen niin monessa ihmisessä parin viime kuukauden aikana. Toivon, että saisit 
nähdä ne ihmiset, joiden elämää hän on koskettanut. Jumala nimittäin todella 
käytti häntä. Hän on käyttänyt Russellia enemmän kuin ketään muuta tuntemaa-
ni, näin lyhyenä ajanjaksona. Palvelemme suurta Jumalaa! Luulen, että me kaksi 
saamme olla esimerkkeinä siitä, kuinka Jumala voi käyttää ketä tahansa. Kaikkein 
epäkristillisin filosofia tämän päivän maailmassa on se, joka ei usko ihmisen ky-
kenevän muuttumaan.

Tiedät varmaan, kuinka ihmisillä on tapana sanoa: ’Olen kristitty, olen uu-
destisyntynyt.’ Mutta uskovatko he sen todella? Jumala voi tehdä mitä tahansa. 
Sinun täytyy uskoa, että muutos meissä todella voi tapahtua. Olen nähnyt sen 
tapahtuvan tämän miehen elämässä. Kiitän Herraa, että Hän on asettanut minut 
sellaisiin olosuhteisiin, mihin useimmat eivät haluaisi joutua. On etuoikeus saada 
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olla täällä Russellin kanssa, antaa hänelle pistokset ja olla läsnä, kun hän tarvitsee 
lasillisen vettä. Se on tehnyt minusta nöyremmän kristityn. Odotan pääseväni 
pian takaisin vankilaan, kertomaan vangeille tästä, sillä he jos ketkä, ovat epä-
toivoisia. Russell on luvannut palata kanssani Georgian osavaltion vankilaan ja 
kertoa noille miehille, mitä Jumala on tehnyt hänen elämässään. Se on jotakin, 
johon he voivat uskoa, ja sadat elämät tulevat muuttumaan. Olen onnellinen, 
kun saan olla todistamassa siitä. Kiitän Herraa.

Luulen, että voisin kertoa teille vaikka kuinka monista asioista, joita Hän on 
tehnyt elämässäni. Mutta kerron teille niistä erään, ennen kuin lopetan. Olin 
ennen matkaani kolmen päivän risitiretkellä eräässä vankilassa, Floridassa. To-
distimme vangeille perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina. Söimmekin yhdessä 
miesten kanssa. Menimme vankilaan kello kahdeksalta aamulla ja tulimme ulos 
kello kahdeksalta illalla. Ensimmäisenä päivänä siellä näin erään hyvin komean 
miehen. Hän olisi voinut olla vaikka filmitähti. Paikalla oli 850 miestä, mutta hän 
erottui joukosta. Hän ei puhunut mitään kanssani ensimmäisenä päivänä. Toise-
na päivänä hän tuli luokseni ja ojensi minulle kirjekuoren. Hän pyysi: ’Lukisitko 
tämän illalla motellissa?’

Avasin kirjeen illalla, enkä varmasti voi milloinkaan unohtaa sen sisältöä. 
Tämä mies oli kylmäverinen tappaja, palkkamurhaaja. Eräs mies oli antanut hä-
nelle 5000 dollaria, jotta hän tappaisi erään miehen. Teon tilannut mies vei hänet 
kanssaan ostoskeskukseen ja sanoi: ’Näetkö tuon valkoisen Cadillacin. Kun mies 
tulee ulos, ja on nousemassa autoonsa, niin tapa hänet.’Ja hän toimi, kuten oli 
käsketty. Hän otti aseensa ja yritti tappaa Cadillciin nousevan miehen. Hän ei 
kuitenkaan tiennyt, ettei mies kuollut, vaan halvaantui kaulasta alaspäin. Seu-
raavana päivänä hän luki lehdestä ampuneensa kaiken lisäksi vielä väärää mies-
tä. Myöhemmin hänet pidätettiin.Juttu oli herättänyt suurta kohua Miamissa, 
Floridassa, koska murhan tilannut mies oli miljonääri. Mutta mies, jota hän oli 
ampunut, oli hänkin miljonääri.Nyt palkkamurhan tilannut mies pelkäsi, että 
jos ampuja tuomittaisiin, niin mies saattaisi ilmiantaa hänet. Niinpä hän hankki 
kaupungin parhaat lakimiehet ampujalle. 

Päivää ennen tulevaa oikeudenkäyntiään, oli ’palkkamurhaaja’ maannut sellis-
sään. Samassa hän tunsi jotakin selkänsä alla. Se oli Gideonien lahjoittama pieni 
Uusi testamentti. Ensimmäistä kertaa elämässään, (kuten minäkin aikanaan), hän 
alkoi lukea sitä. Sinä iltana hän polvistui ja pyysi Jeesusta tulemaan elämäänsä. 

Seuraavana päivänä hän käveli istuntosaliin. Sali oli täpösen täynnä. TV-ka-
merat olivat paikalla, ja huone oli täynnä reporttereita, jotka halusivat kuulla tästä 
sensaatiomaisesta oikeusjutusta. Kaiken uteliaan joukon edessä hän oli noussut 

seisomaan ja sanoi: ’Teidän korkeutenne, haluan luopua kaikista asianajajistani. 
En tarvitse heitä. Eilen illalla minusta tuli kristitty. Haluan anoa armoa teidän 
edessänne. Sir, minun tulee elää loppuelämäni tietäen, että olen halvaannuttanut 
tuolla istuvan miehen. Haluankin juuri nyt kysyä häneltä, voiko hän sydämessään 
antaa minulle anteeksi? Toivon saavani anteeksi, ja samalla haluan paljastaa, kuka 
maksoi minulle palkan tästä rikoksesta.’ Uhri antoi hänelle anteeksi! Tuomaristo 
sen sijaan antoi tästä teosta neljäkymmentä vuotta, ja rikoksen tilannut mies, kol-
mekymmentä vuotta vankeutta.

Luettuani vaikuttavan kirjeen odotin innolla seuraavaa aamua, jolloin saisin 
mennä tapaamaan tuota miestä ja viettää päivän hänen kanssaan. Antaessaan mi-
nulle kirjeen, hän oli ollut vankilassa neljä vuotta.

Tavatessamme hän oli pelkkää hymyä. Hän oli todella onnellinen ihminen. 
Hän piti vankilassa raamattupiiriä. Vankilapastori kertoi minulle: ’Hän on se 
todellinen vankilapastori, en minä!’ Vartijat tuovat huumeita käyttävät lapsensa 
hänen luokseen, että hän todistaisi heille. Vietin koko päivän hänen kanssaan, 
ja nykyisin pidämme yhteyttä viikoittain. Minulle hän sanoi: ’Harold, en tiedä, 
milloin pääsen pois. Sain neljäkymmentä vuotta. Olen nyt kolmekymmenvuo-
tias. Mutta Harold, kun pääsen täältä ulos, haluan tehdä samaa kuin sinäkin. 
Jos voin estää yhdenkään nuoren kulkemasta saman alennustien kuin minä, on 
kaikki ollut sen arvoista...’

Tähän päättyi Haroldin puhe Jerusalemissa, joulupäivänä 1979.

Esther jatkaa: Sain vastauksen tohtori Robinsonilta tammikuun 15. päivänä vain kolme 
viikkoa ennen rukousaamiaista hän kirjoitti seuraavaa:

Rakas Esther:
Sinun korttisi ja viestisi, jotka olit lähettänyt 23. päivä, putosi ensimmäisenä 
eteemme juhlapyhinä saamastamme postikasasta. Kiiruhdan vastaamaan.

Olen varma, että tiedät olleesi sydämissämme ja rukouksissamme, Jerusale-
missa tapaamisestamme lähtien. Kiitos kaikesta siitä mitä olet ja kaikesta, mitä 
olet tehnyt läheisille ystävillemme, Yodereille. Olemme pitäneet säännöllisesti 
yhteyttä matkanjärjestäjiimme, ja he ovat kertoneet rakkaudesta ja huolenpidos-
ta, jota olette osoittaneet Berlalle ja Rufukselle. Sanamme eivät riitä kiittämään, 
onhan osoittamasi rakkaus merkinnyt niin paljon meille kaikille tässä hankalassa 
tilanteessa. Tiedämme kuitenkin, että Jumala tässäkin tekee työtään iankaikkisten 
päämääriensä hyväksi. Aamen

Muista kertoa tervehdyksemme Betsy ja Sid Rigelille. He näyttivät niin oival-
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lisesti täydentävän persoonallisuuttasi, uskoasi ja päättäväisyyttäsi. Ylistän Herraa 
heistä, ja heidän johdatuksestaan olla luonasi tällä jännittävällä elämäsi hetkellä, 
kun näkysi ja palvelutehtäväsi ovat muotoutumassa.

Olen harvoin kokenut niin vahvasti hengessä, miten ’tärkeää’ olisi, että voisit 
osallistua tänä vuonna rukousaamiaiselle. Tähän mennessä en vielä ole saanut 
kutsua järjestymään, vaikka kaksi komitean senaattoria työskentelee asian hyväk-
si. Olen levollinen tietäessäni, että jos tämä on Hänen tahtonsa, saamme tietää 
sen ajoissa. Ilmoitan välittömästi puhelimitse, kun tiedän asiasta. On totta, että 
näyttää siltä , ettei meillä olisi mahdollisuutta järjestää tätä ajoissa. Tiedän kuiten-
kin Hänen tietävän tästäkin kaiken. Aamen.

Tällä välin – pitäkää meitä sydämissänne ja rukoilkaa, että Hänen tahtonsa ta-
pahtuisi.
 Siunaten, kristillisessä veljeydessä,
 Clifton J. Robinson

Minusta tuntui käsittämättömältä, että kaksi senaattoria työskenteli kutsuni hyväksi. Se 
tuntui uskomattomalta. Silloin, 23. tammikuuta, 1980, sain Herralta ohjeen, että minun 
tuli matkustaa Yhdysvaltoihin 27. tammikuuta ja että minun tuli lähettää tohtori Robin-
sonille sähke aikeistani. Herra vahvisti vielä senkin, että saavuttuani Yhdysvaltoihin minun 
tulisi heti mennä Russellin kotiin Alabamaan, koska hän oli niin odottanut vierailuani. Ky-
häsin sähkeen tohtori Robinsonille, ja seuraavana päivänä tuli häneltä sähke vastaukseksi:

”TERVETULOA. ILMOITA, MILLOIN SAAVUT, ETTÄ VOIMME OLLA 
KONETTA VASTASSA. USKOMME EDELLEEN, ETTÄ JUMALA JÄRJES-
TÄÄ SINULLE PÄÄSYN RUKOUSAAMIAISELLE.
 SIUNATEN: TRI CLIFF ROBINSON”

Vain viisitoista päivää oli jäljellä ennen rukousaamiaista, eikä ovi vieläkään ollut auki.
Saavuttuani Birminghamiin olivat Russell ja hänen rakas äitinsä minua vastassa lento-

kentällä. En voinut aavistaa mitä ponnistelua se häneltä oli vaatinut, koska hän oli jo silloin 
hyvin, hyvin sairas. Vietin viisi päivää Mooren perheen vieraana ja sain nähdä, miten vahva 
usko hänen vanhemmillaan oli. Russell ei enää kyennyt nukkumaan yöllä, koska hän yski 
jatkuvasti ja sylki verta. Hänen äitinsä oli hänen kanssaan koko pitkän yön. Vain Jumala 
antoi hänelle voimaa, että hän saattoi kestää poikansa kärsimyksen. Kaiken keskellä Russell 
oli huolissaan ainoastaan muista.

Soitettuani tohtori Robinsonille hän selitti, että halukkuuteni tulla Amerikkaan oli ol-
lut kuin sen ’askeleen ottaminen veteen, jonka jälkeen Punainen meri oli haljennut.’. Ni-

mittäin – pian sen jälkeen kun sähkeeni oli saapunut, ja hän oli siihen vastannut, oli hän 
saanut tiedon, että minä olin saanut virallisen, kansainvälisen kutsun, ja edustaisin Israelia 
rukousaamiaisella 7. helmikuuta, 1980. Tiesin, että Herra palkitsi hänen uskonsa ja sinnik-
kyytensä.

Russellilla ja minulla oli monta tuntia aikaa keskustella, vaikka hän toisena päivänä oli-
kin liian sairas lähteäkseen huoneestaan. Hän mainitsi useaan otteeseen erään naisen, jonka 
hän halusi minun tapaavan Washingtonissa. Hänen nimensä oli Marina Johnson. Russell 
nimitti häntä hellästi suojelusenkelikseen. Oli hämmästyttävää, miten Herra lopulta täytti 
hänen toiveensa!

Kukaan hänen perheessään, eikä kukaan muukaan, joka tuli häntä tapaamaan, voinut 
olla huomaamatta, kuinka vähän hän välitti itsestään. Hän oli valmis kärsimään Jeesuksen 
tähden, kunhan hän vain sai koskettaa ihmisten sydämiä Jeesuksen rakkaudella. Ja monet 
sydämet tulivatkin kosketetuiksi, omani mukaan lukien. Päivää ennen lähtöäni hän antoi 
minulle loput rahansa ja pyysi minua ostamaan niillä, yhdessä hänen äitinsä kanssa, kame-
ran, voidakseni ottaa sen mukaani rukousaamiaiselle. En voi unohtaa hänen rohkeuttaan, ja 
itsensä uhraavaa rakkauttaan, enkä tunnetta, että Herra oli varannut hänelle herkän paikan 
omassa sydämessään.

Helmikuun ensimmäisenä jätin Russellin, viettääkseni kolme päivää Nashvillessä, Ten-
nesseessä. Tapasin siellä Marie Rice-nimisen henkilön. Marie oli herttainen. Hänen avoi-
muuttaan ja jatkuvaa tietoisuuttaan Jeesuksen läheisyydestä oli ilo seurata. Hän oli ollut va-
rieteetaiteilija, ennen kuin Herra kutsui hänet. Herran kutsun kuullessaan hän oli sanonut: 
”Isä, lähetä minut niiden luokse, joista kukaan ei välitä!” Herra otti hänen sanoistaan vaarin, ja 
monet prostituoidut, huumeiden orjat ja rikolliset ovat tulleet tuntemaan Herran siitä yksin-
kertaisesta syystä, että Marie välitti, ja oli halukas osoittamaan heille rakkautta ja Herran valoa.

En ollut tuntenut häntä kovin hyvin ennen tätä vierailua, mutta ystävistäni oli vahvasti 
tuntunut siltä, että hänen olisi pitänyt kirjoittaa kirja minun vaelluksestani Herran kans-
sa. Epäröin ottaa kirjaa pois siltä alttarilta, johon sen olin päättäväisesti asettanut, monta 
kuukautta aikaisemmin, israelilaisten ystävien vaatimuksesta. Nyt kuitenkin Herra antoi 
meille molemmille saman rauhan. Kirja oli otettava pois alttarilta.  Koska elän uskonvaraista 
elämää minua vaivasi se mahdollinen rahallinen hyöty, jonka saattaisin saada siitä todistuk-
sesta, että elän Herran rakkaudesta. Sen vuoksi en ollut tyytyväinen tavanomaiseen tapaan 
markkinoida ja myydä kirjaa. Illalla rukoillessamme Herra vakuutti meille, että Hän järjes-
täisi tarvittavat varat kirjan painattamiseen ja levittämiseen. Sen johdosta voisin jakaa kirjaa 
ilmaiseksi. Tämä oli minulla tae siitä, että saamani alkuperäinen ilmoitus kirjan tekemisestä 
oli loppujen lopuksi tullut Herralta.

Illalla kevensin sydäntäni Marielle ja kerroin Russellista. Oli ollut tuskallista kuulla 
hänen kärsivän pitkinä yöntunteina. Rukoilimme Herraa armahtamaan häntä. Marie sanoi 
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minulle hyvin lempeästi: ”Herra parantaa Russellin ottamalla hänet kotiin. Se on suurin 
parantuminen!” Itkimme molemmat, mutta vähän ajan kuluttua tunsimme erityistä Her-
ran rauhaa.

Seuraavana päivänä osallistuimme yhdessä kristilliseen naisten kokoukseen, jossa Marie 
oli puhujana. Nautin kuulla hänen todistustaan. Kokouksen johtaja ei luonnollisestikaan 
tiennyt minusta mitään. Kun kokous oli ohitse, hän sanoi: ”Heti, kun tulit ovesta, Herra 
kehotti minua antamaan tämän sinulle.” Hän otti kaulansa ympäriltä ketjun. Siinä riippui 
pieni hopeakruunu. Se oli täsmälleen samanlainen, minkä olin saanut radioasemalla vuon-
na 1978. Se oli eittämättä vahvistus, että Herra halusi kirjan etenevän. Hänen rakkautensa 
kosketti minua niin syvältä, että kykenin vain kiittämään.

Tämän naisen kuuliaisuuden kautta Herra salli tapahtua vielä toisenkin ihmeen. Olin 
saapunut Yhdysvaltoihin yhdensuuntaisella lipulla, ja minulla oli riittävästi rahaa matkustaa 
Russellin kotiin. ja sieltä Nashvilleen. Mutta minulla ei vielä ollut rahaa, millä olisin päässyt 
lentämään Washingtoniin. Minua odotettiin sinne kolmen päivän kuluttua.

Kolehtilautanen oli pöydällä melko lähellä minua. Huomasin, että kokouksen johtaja 
oli laittanut lautaselle shekin. Hetken kuluttua hän otti shekin pois, repi sen ja pani tilalle 
toisen. Muutaman minuutin kuluttua hän otti vielä senkin shekin pois, repi sen ja laittoi 
tilalle kolmannen shekin. Kokouksen lopulla hän selitti: ”Koska Marie oli puhujamme, 
kehotti Herra minua antamaan hänelle sadan dollarin lahjan. Kirjoitin shekin ja panin 
sen kolehtilautaselle. Sitten Herra kehotti minua antamaan myös sinulle lahjan. Tuntui 
epäreilulta antaa sinulle suurempi shekki kuin puhujalle, ja niin kirjoitin seuraavan shekin 
pienemmälle summalle kuin mihin hän minua kehotti. Herra muistutti kuitenkin, että sinä 
tarvitset 200 dollaria, joten kirjoitin vielä uuden shekin.”

Halasin häntä lämpimästi ja kerroin, kuinka Herra oli avannut minulle ihmeellisen 
oven presidentin rukousaamiaiselle, eikä minulla ollut rahaa ostaa lentolippua Washingto-
niin. Hänen kuuliaisuutensa kautta saatoin nyt osallistua siihen.

Palattuani Marien kanssa hänen asunnolleen, hän sanoi: ”Herra on kehottanut minua 
katsomaan sinun matkalaukkuusi. Voisitko avata sen?” Katsoin häntä kummastuneena, 
mutta raahasin matkalaukun esille ja avasin sen. Hän veti mekkoni esille (ne harvat, joita 
minulla oli) ja sanoi: ”Olitko suunnitellut pukeutuvasi näihin Washingtonissa?”

”Kyllä”, vastasin.
”Ne ovat kamalia!” hän huudahti omalla suorasukaisella tavallaan. ”Et voi pukeutua 

näihin Washingtonissa.”
Seuraava tapahtuma auttoi minua ymmärtämään, mitä Jeesus tarkoitti sanoessaan:

”Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, 
kuinka ne kasvavat; eivät ne työtä tee eivätkä kehrää.

Kuitenkin minä sanon teille: ei Salomo kaikessa loistossansa 
ollut niin vaatetettu, kuin yksi niistä.

Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa
ja huomenna uuniin heitetään, eikö paljoa ennemmin teitä, te vähäuskoiset?”
 Matt. 6:28 - 30

Marie meni hakemaan kaapistaan kauneimpia näkemiäni vaatteita. Hän sanoi: ”Sovita nii-
tä.” Jokainen vaate sopi, ikään kuin ne olisi tehty mittatilaustyönä minulle. Hän jatkoi: ”Eräs 
varakas ystäväni antoi nämä minulle jokin aika sitten ja tiedän, että ne on tarkoitettu sinul-
le.” Pakkasin laukkuni uudelleen kaikilla ihanilla vaatteilla, jotka hän oli antanut minulle. 
Joukossa oli myös ylellinen minkkijakku. Kolme päivää ennen rukousaamiaista Herra oli 
antanut minulle tarvittavan puvuston. Tuhkimotarinasta tuli totta, ja tiesin todellakin kul-
kevani prinssin matkassa.

Matkustin Washingtoniin uusi kaunis puvusto, lentolippu ja tasan 20 dollaria mukana-
ni. Oli niin Herran huumorin tapaista, että Hän lähetti minut prinsessaksi pukeutuneena 
ja lähes pennittömänä näin hienoon tilaisuuteen. Epäilemättä Hän menetteli näin, jotta 
pysyisin jalat tukevasti maan pinnalla.

Saavuttuani Washingtoniin oli Cliftonin vaimo, Betty, minua vastassa lentokentällä. 
Hän kutsui minut asumaan heidän luokseen konferenssin ajaksi. Soitin sieltä heti Russellin 
kotiin ja sain tietää, että hänet oli siirretty sairaalaan lähtöni jälkeisenä päivänä.

”Hei Russ!” sanoin, soittaessani hänen huoneeseensa sairaalassa. Kerroin hänelle, kuin-
ka Herra oli pitänyt puvustosta huolen, ja lupasin taas soittaa rukousaamiaisen jälkeen, 
kertoakseni kaikki uutiset.

”Rukoilen vieläkin puolestasi!” hän sanoi, mutta hänen äänensä kuulosti heikolta ja 
kaukaiselta.

Betty kertoi minulle, että kokouspäiviä oli kolme. Tilaisuus alkaisi seuraavana päivänä 
lounaalla, jota kutsuttiin Varapresidentin lounaaksi. Konferenssi pidettiin Washingtonin 
Hiltonissa. Saavuttuani seuraavana aamuna, ohjattiin minut ulkomaalaisten vieraiden viral-
liseen vastaanotto-huoneeseen, jonka nimi oli Stateroom (Valtiosali). Tervetuliaisiksi minut 
kahvitettiin. Myöhemmin minulle annettiin kansio, jossa oli tervehdyskirjeitä, ja minulle 
laadittu henkilökohtainen ohjelma seuraavan kolmen päivän ajaksi. Mukana olivat ruo-
kailuliput, pöytävaraukset ja tarvittavat kutsut. Näihin kolmeen kokouspäivään osallistui 
politiikkoja ja edustajia yli sadasta maasta, ja monet heistä rakastivat syvästi Jeesusta. 

Kansallisen rukousaamiaisen tarkoitus kerrottiin eräässä esittelylehtisessä:

 TIEDOTE kansallisen rukousaamiaisen osanottajille,
 miehille ja naisille eri puolilta maailmaa.
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Vuonna 1942 olivat maamme johtomiehet vaikeuksien keskellä. He tulivat tie-
toisiksi, että heidän välillään tulisi olla läheisemmät suhteet, jotta he voisivat työs-
kennellä paremmin oikeiden maatamme, ja kaikkia ihmisiä koskevien päätösten 
hyväksi. Näiden henkilökohtaisten ja kollektiivisten vaikeuksien keskellä alkoivat 
muutamat miehet kokoontua keskenään keskustelemaan ja rukoilemaan. Siitä 
on aikaa jo yli kolmekymmentä vuotta. Vielä nykyisinkin Yhdysvaltain senaatin 
jäsenet, silloin kun kongressilla on istunto, kokoontuvat viikoittain yksityises-
ti ja epävirallisesti keskustelemaan, ajattelemaan ja rukoilemaan. Nämä pienet 
kokoontumiset ovat kirjaimellisesti synnyttäneet joukoittain tämänkaltaisia ko-
koontumisia, ei ainoastaan pääkaupungissamme, vaan monen maan parlamen-
tissa.

On hyvin tärkeää huomata, ettei kyseessä ole mikään uusi, uskonnollinen yh-
distys tai järjestö, joka on kehittynyt vuosien aikana, vaan on syntynyt todellinen 
perheyhteys. Tämä idea toimii ihmiseltä ihmiselle - periaatteella siten, että yh-
dessä on antauduttu Kristukselle ja Hänen opetuksilleen rakentamalla yhteyttä 
Jumalaan, perheisiin ja toinen toisiinsa. Näin on kehittynyt suurempi yhteisym-
märtämys, huolimatta ajatusten ja taustojen erilaisuudesta.

Vuonna 1953 tapahtui jotakin erityistä. Senaatin aamiaisrukousryhmien jäsenet 
kutsuivat myös presidentti Dwight Eisenhowerin osallistumaan yksityishenki-
lönä heidän tilaisuuteensa, kokemaan yhteyttä ja ystävyyttä Kristuksessa. Tuon 
ensimmäisen tapaamisen lämmöstä ja hengestä on kasvanut kansallinen rukous-
aamiainen. Nykyisin, vuosittain, kongressin avajaisten yhteydessä, senaatin ja 
edustajainhuoneen jäsenet kutsuvat vastuullisia johtajia lähes kaikista maista osal-
listumaan siihen. Kutsut on lähetetty riippumatta kansallisista, uskonnollisista, 
taloudellisista tai poliittisista taustoista. Vilpittömänä toiveena on ollut, että kaik-
ki ihmiset, kaikista maista ympäri maailmaa, saisivat huomata, miten tärkeää ja 
potentiaalista hyvää on tuottanut tämä yhteinen tapaaminen, jonka aikana ollaan 
tultu Jumalan voimasta yksimielisiksi. Pyhän Hengen yhteyden kautta voidaan 
huomata, että vaikka meillä on eriäviä mielipiteitä, niin Jumalan antaman toivon 
ja voiman kautta, on mahdollista lähestyä yhteisiä, henkilökohtaisia tai maailman 
tilannetta koskettavia ongelmia...

Tämän rukousaamiaisen ensimmäinen tapahtuma oli ’Varapresidentin lounas’. Juuri ennen 
lounasta keskustelin erään vanhemmanpuoleisen, kanadalaisen miehen kanssa Jeesuksen 
rakkauden todellisuudesta. Lounaan päättyessä sain suurenmoisen mahdollisuuden rukoilla 

hänen puolestaan, kun hän antoi elämänsä Herralle.
Lounaan alkaessa istuuduin pöytään, minulle varatulle paikalle. Esittely alkoi. Pöydäs-

säni istui neljä Englannin parlamentin jäsentä ja muita arvohenkilöitä, joiden arvonimet 
ja vastuualueet kerrottiin yksi toisensa jälkeen. Mietin itsekseni: ”Mitä minä voisin sanoa? 
Mitä minun pitäisi sanoa?” Herra oli jo kauan sitten sanonut minulle, etten koskaan saisi 
pyydellä anteeksi sitä, että palvelen Häntä, sillä se on kaikkein suurin etuoikeus, ja nytkin 
Hän muistutti minua siitä.

Kun lopulta tuli minun esittäytymiseni vuoro, sanoin: ”Nimeni on Esther Dorflinger 
ja olen juutalainen uskovainen Jerusalemista, Israelista. Olen Kuninkaan palveluksessa.” 
Kaikki olivat yksimielisiä siitä, että se oli kaikkein tärkeintä.

Lounas oli herkullinen. Varapresidentti Mondale piti lämpimän tervetuliaispuheen. 
Tunsimme kaikki yhteyttä keskenämme. Minusta oli häkellyttävää olla läsnä, mutta kaik-
kein ihmeellisintä oli, että Herra oli antanut minulle armon olla ystävällinen ja viehättävä. 
En ollut lainkaan peloissani. Herra oli näyttänyt minulle, että poliitikot ja julkisuuden hen-
kilöt voivat olla yhtä lailla yksinäisiä ja tarvita Hänen rakkauttaan kuin kuka muu tahan-
sa. Joskus julkisuuden paineet ovat suuremmat, ja tarpeet ovat sen vuoksi jopa syvemmät. 
Hänen antamansa rakkauden tunne toisia kohtaan auttoi niin, etten ollut hämilläni, enkä 
kiusaantunut. Tunsin olevani kaukana ’tohelominästäni’. (Muistin kertomuksen My Fair 
Ladysta, ja se sai minut hymyilemään.) Herran antama puvusto oli osoitus Hänen viisaudes-
taan, näytinhän nyt samanlaiselta kuin kaikki muutkin.

Lähtiessämme kättelin herra Mondalea. Hän yllättyi positiivisesti kuullessaan minun 
edustavan Israelia, koska tämä oli ensimmäinen kerta, kun joku israelilainen osallistui ko-
kouksiin. (On ironista, ettei Israelia pidetä kristittynä maana, vaikka kristinusko kokonai-
suudessaan on niin juutalainen, ja kaikki Raamatun kirjoittajat ovat olleet israelilaisia.)

Iltapäivällä, kun olin palannut valtiosaliin juomaan kahvia, tuli eräs juutalainen luok-
seni. Hän kertoi olevansa iloinen nähdessään, että hänen kansansa oli edustettuna tässä 
kokouksessa. Hän ei osallistunut kongressiin, mutta hän asui Washingtonissa, ja oli täällä 
vain pistäytymässä. Kerroin hänelle olevani Jeesukseen uskova juutalainen. Kävi ilmi, että 
Herra oli syvältä koskettanut hänen sydäntään jo pitkän ajan. Vietimme yhdessä tunnin, ja 
sen päätyttyä hän antoi elämänsä Israelin Messiaalle. Se oli ihana lahja Isältä ylhäältä..

Illalla minut oli kutsuttu hotelliin, tohtori ja rouva Robinsonin isännöimälle päivälli-
selle. Saavuttuani vastaanottoon sain tietää päivällisen maksavan 50 dollaria. Aamulla olin 
mennyt, Herralle kuuliaisena, pesettämään ja laitattamaan hiukseni. Siihen kului 15 dol-
laria, eikä minulla ollut kuin 5 dollaria jäljellä. Voi Herra, mitä voin tehdä? Koska tilaisuus 
oli virallinen, olin pukeutunut mustaan pitkään hameeseen, ihanaan helmillä koristeltuun 
neulepuseroon ja minkkijakkuuni. Kuka olisi voinut uskoa, että ainoa mitä maailmassa 
omistin, olivat taskussani olevat viisi dollaria. Sanoin vastaanottajalle nimeni, tietämättä 
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oikein vieläkään miten menetellä. Välittömästi hän huudahti: ”Voi, rouva Dorflinger. Joku 
on tarjonnut teille tämän päivällisen, ja se on jo maksettu!” Kysyin itseltäni jo sadannen 
kerran: ”Miksi murehtia? Miksi murehdin? Miksi?”

Illalla tohtori Robinson pyysi minua kertomaan todistukseni, ja kaikki kahdeksankym-
mentä vierasta allekirjoittivat rakkauskirjekäärön. Minulla oli myös mahdollisuus tavata se-
naattori Frank Carlson, herttainen mies, joka oli aloittanut rukousaamiaiset Eisenhowerin 
aikana.

Aikaisin seuraavana aamuna oli varsinainen rukousaamiainen. Läsnä oli 3000 vierasta 
yli sadasta maasta, mukaan lukien presidentti ja rouva Carter. Siihen asti Herra oli saanut 
siellä olemiseni näyttämään niin luonnolliselta, kuin mihin vain Hän pystyy. Istuutuessani 
pöytään Hän otti minulta luontevuuden tunteen pois, ja välittömästi olin täynnä hämmäs-
tystä ja kunnioitusta. Kuinka oli mahdollista, että söin aamiaista samassa paikassa Yhdys-
valtojen presidentin ja muiden erimaalaisten poliitikkojen kanssa? Se näytti niin mahdotto-
malta ja uskomattomalta, että minun oli vaikea uskoa edes olevani siellä.

Ohjelmalehtisessä oli seuraava ote Abraham Lincolnilta: 

”Ollen nöyrä instrumentti taivaallisen Isän käsissä toivon, että sanani ja tekoni 
voisivat olla Hänen tahtonsa mukaisia; 
ja siitä, että näin on, kiitän Kaikkivaltiasta ja etsin Hänen apuaan.”

Sananlaskuista 3:5 - 6 oli myös lainaus: 
”Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. 
Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa.”

Aamiaisella meille tarjottiin herkullista quiche lorrainea (= erityinen kinkkupiiras), ja sen 
nauttiminen oli unohtumaton elämys. Viimeisen kahvikupillisen jälkeen nousimme kaikki 
seisomaan laulaaksemme ihanan laulun ’Amazing Gace’.  Tämän jälkeen pääpuhuja oli 
Yhdysvaltain edustaja Guy Vander Jagt. Se oli syvä kutsu antautumiseen, ja hyvin satuttava. 
Presidentti Carter puhui myös.

Katsoessani ympärilleni huoneessa ymmärsin, että nämä ihmiset olivat varanneet itsel-
lensä aikaa kiireidensä keskellä, kokoontuakseen ylistämään Jumalaa, ja kokeakseen muu-
taman päivän ajan yhteyttä Hänessä. Tunsin itseni ylpeäksi saadessani olla osa vapaata, de-
mokraattista yhteiskuntaa, jossa tällainen oli mahdollista. Tunsin myös, että Herra oli tähän 
kaikkeen mielistynyt. Tunsin selvästi, että Herran omia on kaikkialla, ja että johtajat ja 
poliittisessa asemassa olevat tarvitsevat erityisesti rakkauttamme ja rukouksiamme.

Rukousaamiaisen päätteeksi nousimme kaikki ylös ja lauloimme Hallelujan. Jokainen 
saattoi tuntea Herran läsnäolon. Se oli meille kaikille tärkeä hetki, samoin tietenkin Jee-

sukselle. Laulun jälkeen yleisö jakaantui pienempiin, muutaman sadan hengen ryhmiin, 
ottaakseen osaa ’Kansainvälisiin johtajuusseminaareihin’. Mark Hartfield sanoi tervetuliais-
kirjeessään osanottajille:

 ”Toivotamme teidät innolla tervetulleiksi johtajuusseminaariin. Monet kongres-
sin jäsenet ovat omalta osaltaan ollet myötävaikuttamassa tämän kokoontumisen 
järjestelyissä, jotta tällä voisimme edustaa maailmanlaajuista perhekeskeisyyttä 
Jeesuksessa Kristuksessa. Saatte kuulla monia maita edustavien, ihastuttavien 
naisten ja miesten, puheita. Jokainen tulee kertomaan omakohtaisia kokemuksia 
siitä, kuinka Jumalan Pyhä Henki on tehnyt työtään heidän perheessään, kunnas-
saan ja maassaan... Olemme kiitollisia, että voitte olla kanssamme tänä aamuna. 
Toivomme, että rohkaistutte ja vahvistutte, liittyessänne näiden kaikkialta maa-
ilmasta tulevien ihmisten joukkoon, jotka ovat ottaneet vakavasti ensimmäisen 
ja suurimman käskyn: ’Sinun tulee rakastaa Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta 
sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi... ’”

Jokainen puhuja oli siis siunauksen välittäjänä. Pidin erityisesti Arthur Blessitin puheesta. 
Hän oli, kuuliaisena Herralle, kantanut aitoa ristiä kaikkialla maailmassa. Hänen sanansa 
olivat syvästi haastavia. Pidin erityisesti hänen matkakuvauksestaan Israeliin. Hän kertoi 
kuinka ihmiset olivat yrittäneet estellä hänen menemistään sinne ristinsä kanssa. Hän oli 
kuitenkin saanut Israelissa lämpimän ja hyvän vastaanoton. Pohjoisten joukkojen komen-
taja oli jopa kutsunut hänet puhumaan sadoille israelilaisille sotilaille!

Kokouksen loppupuolella aloin tuntea itseni ahdistuneeksi. Tiesin, että Herra oli kaik-
kivaltiutensa kautta mahdollistanut osanottoni tähän erityiseen tapaamiseen. Tiesin Hänen 
antamistaan varoista, kutsusta ja vaatetuksesta. Hänellä täytyi siis olla jotakin erityistä mie-
lessään. Pelko alkoi nousta sydämessäni. Ajattelin, että olin jollain tavalla pettänyt Hänet, 
että minun olisi ehkä pitänyt tehdä jotakin, tai etten ollut huomannut Hänen kehotuksi-
aan. Kysymykset ja epäilykset vyöryivät ajatuksissani niin, että minun oli vaikeaa keskittyä 
viimeiseen puheenvuoroon. Silloin ymmärsin olevani naurettava. Kysehän ei ollut minun 
vastuustani. Herra oli kutsunut minut, joten Hänen vastuullaan oli avata ne ovet, jotka 
Hän halusi aukenevan. Tiesin, etteivät pelko ja epäilys ole Jumalalta, eikä minulla ollut 
siis mitään aihetta huoleen. Pyysin anteeksi Herralta kaikkea tarpeetonta vaivaa, hengitin 
syvään, annoin taakan Hänen käsiinsä, ja rentouduin. Sitten Herra sanoi minulle: ”Nosta 
kätesi ylös! ”Juuri samalla hetkellä, sekunnin murto-osan kuluttua, kokouksesta vastuussa 
oleva senaattori ilmoitti: ”Meillä on muutama minuutti aikaa jäljellä. Haluaisiko joku antaa 
lyhyen todistuksen?”

Kaikki tapahtui niin nopeasti, että se meni ohi tietoisuuteni, niin kuin pitikin. Jos Her-
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ra olisi antanut minulle aikaa ajattelemiseen, ei minulla olisi ollut rohkeutta tehdä yhtään 
mitään. Herran käsky oli säikyttänyt minua niin, että välittömästi senaattorin esittäessä 
kutsunsa, oli käteni singahtanut ilmaan. Olin ainoa henkilö joka nosti kätensä. Minuu-
tin kuluttua seisoin puhujankorokkeella. Olin niin hämmästynyt, että kysyin senaattorilta: 
”Tarkoitatteko todella, että saan puhua?” Hän nyökkäsi rohkaisevasti ja kohensi mikrofonia.

Katsoin arvovaltaista kuulijakuntaa ja rukoilin kiihkeästi mielessäni.
Kerroin todistuksessani poliitikoille - kuinka Jeesus oli koskettanut elämääni ja pyytä-

nyt minua antamaan poikani Hänen käsiinsä; kuinka Hän oli opettanut minulle täydel-
lisen antautumisen merkityksen; kuinka Hän oli opettanut, ettei vuosisatoja kestäneellä, 
kristillisyyden nimissä tehdyllä juutalaisten vainoamisella ollut mitään tekemistä Hänen 
kanssaan. Kerroin myös, kuinka hyvin Jeesus oli opettanut olevansa messiaanisen lupa-
uksen täyttymys juutalaisille. Eivätkä ne, jotka uskovat ja hyväksyvät Israelin Messiaan ja 
Israelin Jumalan, voi erottaa itseään Israelista, eikä juutalaisten kohtalosta. Kerroin myös, 
kuinka Herra oli opettanut, että tämän päivän Israelin valtio on raamatullisten profetioiden 
täyttymys, todellinen avaus lopun aikoihin, ja että Jumala itse antoi maan juutalaisille. Lo-
petin sanomalla: Kansakuntien kohtalot riippuvat kuuliaisuudesta Jumalan kutsulle siunata 
juutalaisia ja Israelin valtiota, Jumalan Abrahamille antaman lupauksen mukaan...”Ja minä 
siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat... ja sinussa tulevat 
siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. ”

Olin joskus kuullut ’polvien tutisemisesta’, ja olin luullut sen olevan vain sanontata-
van, mutta istuutuessani paikoilleni pöydän ääreen, tutisivat polveni kirjaimellisesti! Olin 
kauhuissani pelkästä ajatuksesta, että olin puhunut sellaiselle ryhmälle. Olisin varmasti ru-
vennut itkemään, jos olisin ollut yksin. Olin raunio. Enhän voinut tietää, että Herra oli 
voidellut puheeni läsnäolollaan ja rakkaudellaan,

Kokouksen jälkeen monet tulivat luokseni kiittämään todistuksestani ja kertoivat, kuin-
ka paljon se oli heille merkinnyt. He kertoivat myös, kuinka syvästi he olivat tunteneet Her-
ran rakkauden. Eräs mies tuli luokseni kyynelsilmin, halasi minua ja sanoi liikuttuneena: 
”Olen palestiinalainen arabi, ja koska olen tullut tuntemaan Jeesuksen rakkauden, rakastan 
myös teitä ja Israelia. Olen arabi vailla maata, ja te olette juutalainen vailla passia, mutta 
yhdessä tulemme jakamaan paremman maan.” Tämä oli kaunis hetki Jumalan valtakunnassa.

Kansainvälisille vierailijoille pidetyn lounastilaisuuden jälkeen osallistuin iltapäivällä nais-
ten seminaariin. Istuttuani erääseen pöytään huomasin, että oikealla puolellani istuva nainen 
alkoi itkeä. Hän oli kuullut minun puhuvan johtajuusseminaarissa ja halusi mielellään pu-
hua kanssani. Kuitenkin niin monet olivat halunneet jutella kanssani, että hän oli luopunut 
yrityksestä. Hän oli vain rukoillut, että Herra tekisi sen mahdolliseksi. Ja näin Herra kuljetti 
minut samaan seminaariin hänen viereensä! Kuinka Herra iloitseekaan saadessaan kunnioittaa 
pienimpiäkin pyyntöjä lastensa elämässä. Herra järjesti, että me kaksi saatoimme anastaa itsel-
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lemme tunnin pituisen hiljaisen keskustelun ja rukoustuokion kokouksen jälkeen.
Seminaarin aikana istuimme yhdessä suurten pöytien ääressä, ja kokouksen lopussa 

meitä kehotettiin keskustelemaan vapaasti pöydissä. Meidän pöytämme aloitti esittelemällä 
itsensä. Minä olin varmastikin joukon vähiten tunnetuin, mutta heti sanottuani nimeni, 
huudahtelivat useimmat naiset: ”Kuulimme teistä tänään lounaalla! Voisitteko kertoa ta-
rinanne meillekin?” En ollut ajatellutkaan, että aamullisen seminaarin osanottajat olisivat 
kertoneet minusta muillekin. Näin Herra antoi minulle jälleen mahdollisuuden puhua.

Osallistuin illalla Robinsonien kanssa päivälliselle, joka pidettiin Crystal Ballroomissa, 
Washingtonin Hilton hotellissa. Päivällinen oli mahtava, ja sen isäntinä olivat Doug Coe ja 
Dick Halverson, kaksi Washingtonin ryhmän jäsentä. Ilta oli mielenkiintoinen, ja jälleen 
olin kiitollinen Herralle siitä, että Hän oli varustanut minut tarvittavalla vaatetuksella täl-
laista illallistilaisuutta varten.

Seuraavana aamuna oli kongressin jäsenten vaimojen rukousryhmä. Congressional 
Wives’ Prayer Group oli kutsunut meidät, kansainväliset naisvieraat, lounaalle Fellowship 
Houseen. (Olin lukenut Fellowship Housesta Chuck Colsonin kirjasta, jossa hän kuvaa 
tätä ihastuttavaa rukous- ja yhteyskeskusta.) Ennen lounasta annettiin jokaiselle naisvie-
raalle muutama minuutti aikaa kertoa, mitä Jumala teki heidän maansa politiikassaan. Oli 
rohkaisevaa saada kuulla, kuinka Jumala niin monella tavoin oli koskettanut eri maitten 
poliittisia piirejä. 

’Congressional Wives’ -rukousryhmän jäsenet olivat taitavia emäntiä, ja lounaasta tuli 
menestys.

Olin lähtenyt Robinsonien kodista aamulla ja ottanut matkatavarani mukaan Fellowship 
Houseen, sillä minut oli kutsuttu Pattin (lentokoneesta) ja hänen miehensä luokse vierailul-
le. Koska Patt kuuluu Washingtonin uskovien ydinryhmään, jäimme paikalle, vaikka suurin 
osa kansainvälisistä vieraista oli jo lähtenyt. Silloin tuli Barbara, Fellowship Housen emäntä, 
luokseni ja sanoi: ”Esther, olemme kuulleet sinusta niin paljon näinä muutamana päivänä, 
ja niistä Jumalan rakkauden siunauksista, joita olet saanut välittää. Mietimme, että voisitko 
puhua myös meille nyt iltapäivällä? Congressional Wives rukousryhmän jäsenet ovat koolla 
olohuoneessa odottamassa, että puhuisit meille.” Hämmästys täytti jälleen sydämeni, kun 
Herra oli avannut vielä yhden oven.

Puhuin heille melko paljon iltapäivällä -- paljon enemmän kuin mihin oli ollut aikaa 
edellisillä kerroilla. Kerroin heille koko todistukseni - vierailustani Roomaan, Russellin vie-
railusta pääministerin luokse, ja annoin jopa kuvien kiertää kädestä käteen. Puhuessani 
Herra kosketti heidän sydämiään niin syvästi rakkaudellaan, että jokainen itki. Lopulta 
Barbara sanoi minulle: ”Sinä voit päättää rukoukseen, sillä sinä taidat olla ainoa, joka pystyy 
siihen!”

Kokouksen jälkeen jokainen kirjoitti nimensä kirjakäärön sivuille, jotka oli asetettu 
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flyygelin päälle. Monet kertoivat rukoilleensa tällaista Jumalan rakkauden kosketusta vuo-
sien ajan, ja se huomio, että sama näky oli ollut toistenkin elämässä, on kultaa kalliimpaa.

Lähdin Fellowship Housesta laukkuineni Pattin kotiin kuin huumautuneena. Herra 
oli avannut minulle mahdollisuuden puhua kokonaista neljä kertaa kolmen päivän aikana! 
Mitään tästä ei olisi tapahtunut, ellen olisi totellut Herraa ja keskustellut takanani istuvan 
miehen kanssa lentokoneessa. Se kasvatti  nöyryyteen. 

Patt, hänen miehensä ja minä vietimme yhdessä kodikkaan illallistuokion. Oli mukavaa 
jutustella takan edessä. Äkkiä muistin jättäneeni minkkijakkuni roikkumaan Fellowship 
Housen naulakkoon. Olin täysin unohtanut omistavani sellaisen, enkä voinut olla naura-
matta itselleni. Näyttää siltä, ettei Tuhkimoista tule prinsessoja aivan näin helposti. Patt ja 
minä olin menossa seuraavana iltana sinne erääseen tilaisuuteen, joten soitin Barbaralle ja 
ilmoitin noutavani takkini silloin. (He kyllä olivat huomanneet sen.)

Helmikuun 9. päivän aamuna, kaksi päivää rukousaamiaisen jälkeen, Herra herätti mi-
nut hellästi sanomalla: ”Kaikista maailman ihmisistä Minä valitsin Russellin tuomaan minun 
rakkauttani Israelin johtajille... ”

Myöhemmin päivällä soitin hänen huoneeseensa sairaalaan, kertoakseni hänelle kaikki 
uutiset, koska aamiainen oli merkinnyt hänelle niin paljon. Vieras ääni vastasi puhelimeen, 
ja kysyessäni Russellia minulle sanottiin, ettei Russell enää ollut paikalla. Soittaessani myö-
hemmin hänen kotiinsa, vastasi hänen äitinsä puhelimeen.

”Hei, Esther täällä! Haluaisin kertoa Russellille presidentin rukousaamiaisesta. Kuinka 
hän voi?” kysyin. ”Voi!” hän sanoi. ”Kukaan ei ole tainnut kertoa sinulle, että Russell kuoli 
7. helmikuuta, juuri Rukousaamiaispäivänä! Olin hänen vierellään loppuun asti. Hän oli. 
niin iloinen tietäessään, että saisi pian olla Jeesuksen kanssa.” Hänen äänensä värisi: ”Mutta 
hautajaiset ovat vasta huomenna iltapäivällä. Jos suinkin mahdollista, niin yritä tulla. Meitä 
lohduttaisi, jos voisit olla kanssamme” Kerroin hänelle yrittäväni tulla, ja suljin puhelimen. 
Vaikka Herra oli valmistanut minua etukäteen, en voinut olla itkemättä, koska tulisin kai-
paamaan Russell Moorea.

Tiesin, etten koskaan pääsisi Birminghamiin, Alabamaan, viidellä dollarillani, mutta 
Jumala huolehtii kaikesta. Patt ja hänen miehensä ostivat minulle lipun. Illalla menin Pat-
tin kanssa Fellowship Houseen, Washingtonilaisille liikemiehille järjestettyyn tilaisuuteen. 
Olin hyvin rentoutunut, koska näytti epätodennäköiseltä, että joutuisin jälleen puhumaan. 
Heti kun Patt esitteli minut kokouksen johtajalle, tämä sanoi: ”Esther Dorflinger, sepä 
hienoa! Minulla on kolme teidän radiolähetystänne ääninauhana kotonani. Teidän täytyy 
puhua jotakin myös ryhmällemme tänään.”

Pääpuhuja oli juutalainen, varakas mies Englannista. Hän oli parlamentin jäsen. Hän 
puhui erinomaisen kaunista englantia ja kertoi evankeliumin sanomasta niin tehokkaasti, 
että mieleeni tuli apostoli Paavali. Hän teki minuun todella vaikutuksen.

Kerroin todistukseni ryhmälle, hain minkkijakkuni vaatenaulakosta, hyvästelin Bar-
baran ja palasin Pattin kanssa kotiin. Seuraavana aamuna lensin Birminghamiin ja ehdin 
ajoissa Russellin hautajaisiin.

Ensimmäistä kertaa koin ristiriitaisia tunteita uskovan henkilön hautajaisissa – syvää 
iloa, koska hän oli nyt täysin parantunut, ilman kipua, rakkaan Jeesuksensa kanssa, ja sa-
malla surua henkilökohtaisen menetyksen vuoksi. Se oli niin erilaista kuin se toivottomuus 
ja pelko, jota lapsena tunsin eräissä juutalaisissa hautajaisissa, koska vain Jeesuksessa meillä 
on iankaikkisuuden toivo. Tilaisuus pidettiin Russellin collegessa, ja osanottajia oli paljon. 
Hänen vanhempansa saivat konkreettisesti nähdä, mikä vaikutus Russellin uskolla oli ollut 
niin monen ihmisen elämässä.

Koska rukousaamiainen oli merkinnyt Russellille niin paljon, niin hautajaisten jälkeen 
Russellin vanhemmat pyysivät minua kertomaan siitä koolla oleville sukulaisille. Kertoes-
sani heille koko tarinani ja mainitessani Fellowship Housen, oli Russellin floridalainen täti 
hämmästyneen näköinen. ”Huomasitko olohuoneessa olevaa muotokuvaa?” hän kysyi.

”Kyllä”, vastasin hänelle. ”Itse asiassa seisoin aivan muotokuvan alla, kertoessani Rus-
sellista rukousryhmäläisille.”

Hän vastasi: ”Muotokuva on äidistäni, Maria Johnsonista, joka oli yksi Fellowship Hou-
sen perustajista.” Olin kertonut Russellin kertomuksen sen naisen muotokuvan alla, jonka 
hän oli halunnut minun tapaavan. Muutamaa viikkoa aikaisemmin Maria oli kerännyt 
uskovia Washingtonissa ja Fellowship Housessa rukoilemaan Russellin puolesta. Kukaan ei 
ymmärtänyt puhuessani, että kyseessä oli sama Russell, jonka puolesta he olivat rukoilleet! 
Nämä olivat yllättäviä uutisia, ja lohduttivat meitä kaikkia.

Herra oli lähettänyt minut Roomaan, Jerusalemiin ja Washingtoniin, ihmisten luo, jot-
ka ovat korkeassa asemassa... mutta Russell oli päässyt korkeimpaan mahdolliseen paikkaan.

”Sillä niin korkealla kuin taivas on maasta, niin voimallinen on hänen armonsa 
niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät.”  Ps. 103:l1
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Kansallinen rukousaamiainen helmikuussa 1980:
Tri. Clifton J.Robinson ja senaattori  Carlson

Senaattori Frank Carlsonin seurassa (Kansallisen rukousaamiaisen 
perustaja Eisenhowerin presidenttikauden aikana).

OSA V

”TULE, RAKKAANI, LÄHTEKÄÄMME MAALLE,

KYLIIN YÖPYKÄÄMME�

KÄYKÄÄMME VARHAIN VIINITARHOIHIN KATSOMAAN,  

JOKO VIINIKÖYNNÖS  VERSOO JA UMMUT AUKEAVAT, 

JOKO KUKKIVAT GRANAATTIPUUT� 

SIELLÄ ANNAN SINULLE RAKKAUTENI���”

KORKEA VEISU 7:11 - 12
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24. LUKU 

VART1JAT

Sekä vuonna 1978, että heti presidentin rukousaamiaisen jälkeen, vietin paljon aikaa 
Yhdysvalloissa, puhuen erilaisissa kristillisissä kokouksissa, ryhmissä ja järjestöissä. 
Niiden jälkeen sain tilaisuuden matkustella useimmissa maailman valtioissa. Tästä 

johtuen minulla on ollut mahdollisuus saada yleiskuva joistakin omaa aikaamme leimaavis-
ta harhoista, joista Kirjoitukset varoittavat:

”Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhä-
tää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin.
Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua.
Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen 
vihattaviksi minun nimeni tähden.
Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi 
ja vihaavat toinen toistaan.
Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta.
Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.
Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu...
Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnusteko-
ja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin…”
Matt. 24:7 - 13, 24

Ensimmäinen shokkini oli todeta se, kuinka arkipäiväisenä useat uskovat pitivät uskonsuh-
dettaan Herraan. He saattoivat rukoilla loikoillessaan lattialla, ja monet kertoivat, että heillä 
oli tapana rukoilla ja puhua Herralle suihkussa tai kylvyssä tai jopa vessassa. Missä kaiken 
tämän välinpitämättömyyden keskellä on tunto Hänen pyhyydestään ja majesteettisuudes-
taan? Jos kotiimme tulee vieras, riisummeko heti vaatteemme ja viemme hänet suihkuun 
juttelemaan kanssamme? Vielä vähemmän tekisimme tämän kuninkaalle. Näin keveästi ih-
miset kuitenkin usein kohtelevat kuningasten Kuningasta.

Ehkä osa tätä ongelmaa juontaa juurensa siitä, kun hepreankielinen sana ”brit”, joka 
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tarkoittaa ”liittoa”, muutettiin kristillisissä kirkoissa termiksi ”testamentti”. Terminologian 
muutos sai asian näyttämään siltä, ettei Vanha testamentti ole enää ajankohtainen, ja on siis 
jotenkin vähemmän tärkeä kuin uusi kristillinen usko, jonka he olivat ottaneet omakseen. 
Sivuuttamalla Vanhan testamentin näin kepeästi, menettivät he hämmästyttävän määrän 
johtolankoja, jotka Vanhassa testamentissa annetaan kuvaamaan Jumalan todellista luon-
toa. Uusi testamentti, ”Brit Chadasha”, on Jumalan liiton täyttymys, jonka Jumala teki juu-
talaisten kanssa, eikä siis sen korvike. 

Jeesus teki mahdolliseksi sen, että pakanat pääsivät osallisiksi liittoihin, jotka Jumala oli 
tehnyt israelilaisten kanssa, ja toi heidät siten ensimmäistä kertaa Hänen yhteyteensä. On 
hyvin tärkeää, että tunnemme Herran ystävyyden, rakkauden ja huolenpidon meitä koh-
taan. Silti Hän on pyhä, ja kaiken kunnioituksen arvoinen. Hän on sama Jumala, jota Vanha 
testamentti edustaa. Hän, joka sulki profeettain suut, joka sai Mooseksen riisumaan ken-
känsä, jonka läsnäolo sai monet lankeamaan kasvoilleen. Jeesus toisti kerta toisensa jälkeen, 
kuinka Hän oli tullut täyttämään Isänsä tahdon. Hän oli todellinen Poika, ja kuitenkin 
Hän kohteli Jumalaa Isänään kunnioituksella, joka on Hänen nimensä mukaista.

Meidän ajassamme on joitakin harhaoppeja, joita ei ole helppo tunnisttaa, koska niille 
on useimmiten olemassa raamatullinen perusta (paitsi jos ne on viety äärimmäisyyksiin). 
Herra on kehottanut minua mainitsemaan joitakin yleisimpiä, jotta jokainen, joka todella 
haluaa etsiä oikeata suhdetta Herraan, voisi olla vapaa näistä esteistä. Voit myös viedä nämä 
asiat Herran eteen, parannusta tehden, rukouksessa, jos elämässäsi ilmenee tähän tarvetta. 
Kun Herra näyttää elämässämme alueita, jotka tarvitsevat korjausta, Hän ei tee sitä syyt-
tääkseen meitä, vaan auttaakseen meitä ja vapauttaakseen meidät. Muista lukiessasi, ettei 
tätä ole kirjoitettu sinun syyllistämiseksesi. Sen tarkoitus on vain olla apuna jokaiselle, joka 
haluaa puntaroida suhdettaan Herraan, päästäkseen vapaaksi asioista, jotka ovat vahingol-
lisia tälle suhteelle.

1) Kerran pelastettu, aina pelastettu:  Periaate tämän opetuksen takana on hyvin perusteltu. 
Jos kerran annamme elämämme todella Herran käsiin sanoo Paavali:

”Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei 
nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä 
erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme…”
 Room. 8:38 - 39

Tämä on totta ainoastaan niiden kohdalla, jotka todella pyrkivät täyttämään Jumalan pää-
määrän omassa elämässään, ja jotka ovat hylänneet maailman kutsun ja mukavuudet. Tämä 
väärinkäytös tulee kyseeseen, kun sitä sovelletaan pelastuskokemukseen. Se saa ihmiset us-
komaan, että syntien anteeksipyytäminen on joku maaginen yleislääke, joka automaattisesti 

takaa heille pääsyn taivaaseen – huolimatta siitä, mitä he sen jälkeen tekevät. Tämä on väärin.

”Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie 
kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; mutta se portti on ahdas ja 
tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät.”  Matt. 7:13 - 14

2) Jumalan korvaamaton kutsu:  Tämä teoria muistuttaa yllämainittua. Se puhuu ihmisistä, 
joita Jumala on aluksi todella kutsunut. Se väittää, että huolimatta siitä, mitä nämä miehet 
ovat tehneet elämässään sen jälkeen, niin Jumala käyttää heitä kaikesta huolimatta. Olen 
nähnyt ihmisiä, jotka aloittivat Jumalan kanssa ja lankesivat sitten syvälle syntiin ja tästä 
huolimatta jatkoivat palvelemistaan ja saarnaamistaan. Jumala siitä huolimatta rakastaa hei-
tä ja ojentuu heidän puoleensa, mutta on varmaa, ettei Jumala käytä heitä, sillä synnillä ja 
Jumalalla ei ole, eikä voi olla, mitään yhteistä.

”Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaat-
teissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia.
Heidän hedelmistään te tunnette heidät. 
Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita?
Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä,
mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä.
Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä,
eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä.
Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen.
Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään.
Matt. 7:15 - 20

3) Korkein ja salliva tahto: Tämä oppi väittää, että Jumalalla on jokaisen elämää varten 
korkein tahto. Jos emme kykene elämässämme täyttämään Hänen vaatimuksiaan, joudum-
me Hänen sallivaan tahtoonsa. Tähän periaatteeseen vetoaminen sallii ja rohkaisee tottele-
mattomuuteen. Jumalaa pidetään sallivana, hyväsydämisenä, vanhana herrasmiehenä, joka 
pohjimmiltaan ymmärtää inhimillisen heikkoutemme ja sen tähden sallii meidän pitkälti 
menetellä omien halujemme mukaan. Tämä on tietystikin harhaoppi, koska Herralla on 
yksi tahto meitä varten. Jos emme tottele Häntä, astumme tietoisesti pois Hänen tahdos-
taan. Hän ei siunaa tottelemattomuutta.

Toista näkökohtaa tästä opista voidaan parhaiten kuvailla seuraavaan tapaan: Eräs kriit-
tinen tuttavani sanoi matkastani Roomaan: ”Jumala ei koskaan lähettänyt häntä Roomaan. 
Hän teki sen, koska hänellä oli tarve saada huomiota osakseen, ja Jumala päätti siunata sen.” 
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Kumpikaan näistä tämän väärän tulkinnan näkökulmista ei ymmärrä Jumalan kaikkivalti-
utta.

4) Menestysteologia: Kristityille opetetaan, että kaikki on heille mahdollista uskon kautta. 
Tämä on tietysti pohjimmiltaan totta, tai pikemminkin se on totta, että Jumalalle ei ole 
mikään mahdotonta. Tätä totuutta sovelletaan väärin materialistisen omaisuuden alueella. 
Ihmisiä opetetaan vaatimaan itselleen kaupungin parasta taloa, ja jos he todella uskovat, 
niin he myös saavat sen. Todisteena on tietystikin se, että useimmat näistä ihmisistä saavat 
juuri sen, mitä ovat vaatineet. (Luin kerran eräästä ns. kristillisestä kirjasta, että ’kristityt’ 
olivat uhanneet kaupunkinsa asukkaita sanomalla: ”Jos haluamme taloanne, niin Jumala 
antaa sen meille.”) He eivät tietenkään ymmärrä, että ovat saaneet näitä asioita saatanan, 
eikä Jumalan voiman välityksellä. Jokaiselle, joka tuntee evankeliumit, pitäisi olla itsestään 
selvyys, ettei voi rakastaa Jumalaa ja mammonaa. Sielunvihollinen lupaa meille tämän maa-
ilman valtakunnat. Me emme voi yhtä aikaa nauttia maallisesta ylellisyydestä ja Jumalan 
valtakunnasta.

”Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakas-
tava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammo-
naa.”  Matt. 6:24

Niille ihmisille, jotka ovat ehyesti antaneet koko elämänsä Herralle ja Hänen tahdolleen, 
Hän voi sallia myös menestystä, Mutta Jumala voi tehdä tämän ainoastaan niille, joiden 
sydämessä on oikea mielenlaatu, ja jotka ovat asettaneet Herran ensimmäiseksi elämässään. 
Tässä, niin kuin kaikessa muussakin, on vain hieno vivahde-ero totuuden ja harhaoppisuu-
den välillä.

5 ) Vuorenhuipulla eläminen: Tämä näkemys kristityn elämästä on hyvin samankaltainen 
yllämainitun kanssa, mutta se käsittää kaikki elämän alueet. Tämäntyyppisessä kristillisyy-
dessä uskovat kuluttavat aikaansa ylistäen Herraa, vaatien ja odottaen kaikessa parasta, niin 
materiaa kuin terveyttäkin. He odottavat helppoa elämää, jossa ei ole ongelmia, eikä vaike-
uksia, jotka vaivaavat kaikkialla maailmaa. He päättävät vain harvoin tulla alas vuorenhui-
pultaan hädänalaiseen maailmaan. He eivät myöskään halua ristin tykö, eikä minkään sel-
laisen tykö, johon risti liittyy. Kuinka kaukana tämä onkaan todellisesta syvästä vaelluksesta 
Herran kanssa ja osallisuudesta Hänen kärsimyksiinsä.

 ”Eikö sinulla ole haavoja? Eikö sinulla ole orjantappurakruunua päässäsi? Ei ristiä 
kannettavanasi? Sillä nämä takaavat pääsyn taivaan porteista, ja tulet tarvitsemaan 

niitä ollessasi siellä...”

”Ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias...”
Matt. 10:38

”Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa: Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, 
hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua.
Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elä-
mänsä minun tähteni, hän löytää sen.
 Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, 
mutta saisi sielullensa vahingon? 
Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi?”
Matt. 16:24 - 26 

6) Opetuslapseus: Tämän opetus kristityille on se, että heidän tulee olla opettajiensa ja joh-
tajiensa ohjauksen alaisia, ja sen tähden alistua niiden opastukseen, joille on annettu heihin 
nähden valtuudet. Jälleen terveet periaatteet on viety vaarallisuuden äärirajoille, koska maa-
ilmassa ei ole ketään, jonka tarkoitus olisi korvata Herra meidän elämässämme.

Saatana on käyttänyt tätä periaatetta menestyksellisesti vuosisatojen ajan katolisessa kir-
kossa, jossa koko hierarkia, paavista vähäisimpään kyläpappiin asti ,esti ihmisiä olemasta 
suorassa yhteydessä Herraan. He rukoilevat jopa kuolleita pyhiä, pyytäen heitä rukoilemaan 
puolestaan. Kaikki tämä on saatanan toimeenpanemaa, jotta ihmisillä ei olisi mitään käsi-
tystä siitä, että suora yhteys Jeesukseen Kristukseen on mahdollista. Nyt esiintyy protestant-
tisessa liikkeessä usein aivan sama ilmiö. Monet joutuvat toisten ihmisten kahlitsemiksi.

Aivan varmasti tarvitsemme paimenia huolehtimaan meistä, mutta todellisella paime-
nella on nöyryyttä sanoa huostassaan olevalle laumalle: ”Tulkaa, etsikäämme yhdessä Her-
raa.” Hän ei pyri olemaan Jumalan korvikkeena jonkun toisen ihmisen elämässä.

”Mutta Jeesus kutsui heidät tykönsä ja sanoi: ’Te tiedätte, että kansojen ruhtinaat 
herroina niitä hallitsevat, ja että mahtavat käyttävät valtaansa niitä kohtaan.
Näin älköön olko teillä keskenänne, vaan joka teidän keskuudessanne tahtoo 
suureksi tulla, se olkoon teidän palvelijanne, ja joka teidän keskuudessanne tah-
too olla ensimmäinen, se olkoon teidän orjanne; niin kuin ei Ihmisen Poikakaan 
tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen 
edestä.”’  Matt. 20:25 - 28
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”Mutta te älkää antako kutsua itseänne rabbiksi,
sillä yksi on teidän opettajanne, ja te olette kaikki veljiä.
Ja isäksenne älkää kutsuko ketään maan päällä, 
sillä yksi on teidän Isänne, hän, joka on taivaissa.  
Älkääkä antako kutsua itseänne mestareiksi,
sillä yksi on teidän mestarinne, Kristus.
Vaan joka teistä on suurin, se olkoon teidän palvelijanne.”
 Matt. 23:8 - 11 

Tätä sovelletaan usein myös avioliittoon, jossa naisia kehotetaan alistumaan miehelleen ja 
vedotaan Paavalin opetuksiin. Sanotaan myös, että miehen tulee kunnioittaa vaimoaan. 
Mies, joka vaeltaa Kristuksen nöyryydessä, tietää ja kunnioittaa myös vaimonsa suhdetta 
Herraan. Hän ymmärtää, että he voivat oppia toinen toisiltaan, suhteessaan Herraan.

Tämän opetuksen toinen näkökulma väittää, että ihmisten tulee alistua pastoreidensa 
tahtoon, vaikka heillä ei olisikaan henkilökohtaista suhdetta Jumalaan, ja että Jumala kun-
nioittaa tuota alistumista. Kuinka ihmeessä tuo ihminen voisi olla opettamassa meitä tunte-
maan Herraa, jos hän ei itsekään ole Kuninkaan paimen? Miksi ihmiset pitäytyvät tällaisiin 
seikkoihin, jotka aiheuttavat ainoastaan lannistumista ja turhautumista heille itselleen ja 
toisille?

7) Sisäinen parantuminen, yhteisöjen rakentaminen:
Molempia näitä tarvitaan elämässämme tiettyyn rajaan asti. Jumalan parantava työ jatkuu 
meissä koko elämämme ajan; ja meidän täytyy seistä yhdessä rakkaudessa ja ykseydessä vel-
jien ja sisarten kanssa Kristuksessa. Vaara syntyy siitä, jos toinen näistä periaatteista viedään 
liiallisuuksiin. Kuukausien pituinen sisäisen parantumisen sielunhoito käyttää syvää intro-
spektiota ja sen tähden keskipiste ei enää ole Herrassa, vaan se on täysin omassa minässä. 
Tämä on ansa. 

Sama koskee yhteisöjen rakentamista. Saatana saattaa käyttää niitä siten, että yhteisön 
jäsenet joutuvat jatkuvasti käsittelemään keskinäisiä suhteitaan. Ihmissuhteiden monimut-
kaisuudessa ovat keskinäisten suhteiden ongelmat loputtomia. Jälleen ihmiset harhautuvat 
tämän kautta todellisesta tehtävästään, evankeliumin eteenpäin viemisestä, ja siitä, että ol-
taisiin ensisijaisesti kiinnostuneita suhteestamme Jeesukseen Kristukseen!

8 ) Valtakunnan rakentajat: Monet, monet kirkot (etenkin Yhdysvalloissa) ovat langenneet 
tähän ansaan. On mahdotonta, että todellisella Kristuksen palvelijalla on suuri seuraajien 
lauma, niin että sadat ihmiset etsivät häneltä ohjausta, suuntaa ja neuvoja. Meidän vastuul-
lamme on ihmisten vieminen ristin juurelle, lujaan suhteeseen Herraan Kristukseen. Sen 

jälkeen meidän on jätettävä huoli heidän elämästään Hänen käteensä. Saman opin nimis-
sä miljoonia dollareita on tuhlattu näinä viimeisinä aikoina valtaviin kirkkorakennuksiin, 
hienoihin kirkkoihin, seurakuntataloihin, mediakeskuksiin ja ylellisiin varusteisiin - siinä 
uskossa, että tämä on Jumalan kunnaiksi. Tietysti on tärkeää ja tarpeellista, että on paikka, 
jossa kokoontua ja rukoilla ja kokea keskinäistä yhteyttä. Mutta jos tämä tarve viedään ää-
rimmäisyyteen, niin huomion keskipiste siirtyy Herrasta maallisiin asioihin. Ihmiset, jotka 
ovat mukana tällaisissa valtavissa projekteissa, eivät ymmärrä lainkaan, kuinka paljon hei-
dän ajastaan ja ponnisteluistaan menee näihin projekteihin. Tuo aika ja energia olisi pitänyt 
käyttää viisaammin.

”Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, 
missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varas-
tavat.

Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi ja ruoste raiskaa
ja missä eivät varkaat murtaudu sisään, eivätkä varasta.

Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi.”
Matt. 6:19 - 21

”Joka omiaan puhuu, se pyytää omaa kunniaansa, mutta joka pyytää lähettäjänsä 
kunniaa, se on totinen, eikä hänessä ole vääryyttä.” Joh. 7:18

Monet näistä teorioista menestyvät maissa, joissa kristillisyys on helppoa ja miellyttävää, 
ja joissa on vain vähäisesti kärsimystä ja vainoja. Näissä olosuhteissa saatanan on paljon 
helpompi saada kristityt luopumaan evankeliumin kutsusta kaikkien toisarvoisten asioiden 
vuoksi.

Matteuksen evankeliumin kuudes luku muistuttaa minua epäsuoralla tavalla Arthur 
Blessittin puheesta kansallisella rukousaamiaisella vuonna 1980. Hän kertoi, kuinka oli 
vieraillut erään pastoriystävänsä luona Floridassa ja sanonut hänelle: ”Mennään rukoile-
maan sinun kirkkoosi!” Pastori oli epäröinyt ja lopulta selittänyt, että kirkko oli lukossa ja 
että varashälytin poistuisi päältä, jos hän menisi kirkkoon. Arthur sanoi hänelle: ”Yritätkö 
selittää minulle, että varkaat ja kadunmiehet voisivat murtautua kirkkoosi.” Pastori nyökkäsi 
myöntymykseksi. ”No sepä fantastista!” huudahti Arthur. ”Piilota pari diakonia penkkien 
väliin kertomaan heille evankeliumia!”

Herra, joka loi vuoret ja meret, laaksot ja kukkulat, kukat ja linnut – tarvitseeko Hän 
kunniaa ihmisten tekemiltä rakennuksilta?
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9) Pyhän Hengen lahjoihin, eikä Hengen hedelmiin keskittyminen: Länsimaiden seura-
kunnissa, erityisesti Englannissa ja Yhdysvalloissa, on painopiste Jumalan voiman näkyvissä 
ilmenemismuodoissa, eikä niinkään Jumalassa itsessään. Monet ihmiset vaativat, että Pyhän 
Hengen kasteesta täytyy olla merkkinä kielillä puhuminen, parantamisen armolahja, tai 
muita Jumalan voiman näkyviä ilmenemismuotoja. He unohtavat, että Pyhän Hengen kaut-
ta pääsemme yhteyteen itse Herran kanssa ja se on kaikkein arvokkain lahja. Oswald Cham-
bersin kirja My Utmost for His Highest (Parhaani Hänelle) kuvaa tätä seuraavalla tavalla:

”Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella ”. 
Johannes ei puhu Pyhän Hengen kasteesta kokemuksena, vaan Jeesuksen Kris-
tuksen suorittamana työnä. ’Hän kastaa teidät’’. Ainoa jatkuva kokemus niillä, 
jotka on kastettu Pyhällä Hengellä, on tunne omasta arvottomuudestaan.
Minä todellakin olin sitä tai tätä; mutta Hän tuli ja tapahtui ihmeellinen asia…”

Paavali selittää, etteivät hänenkään aikanaan Pyhän Hengen näkyvät lahjat, kuten kielillä 
puhuminen, olleet kaikkia varten. Hän kehottaa myös niitä, jotka tavoittelivat armolahjoja, 
tavoittelemaan parhaimpia armolahjoja!

”Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa. Soisin 
teidän kaikkien puhuvan kielillä, mutta vielä mieluummin soisin teidän profetoi-
van; sillä profetoiva on suurempi kuin kielillä puhuva, ellei tämä samalla selitä, 
niin että seurakunta siitä rakentuu.

Jos minä nyt, veljet, tulisin luoksenne kielillä puhuen, mitä minä teitä sillä 
hyödyttäisin, ellen puhuisi teille ilmestyksen tai tiedon tai profetian tai opetuksen 
sanoja? Samoin tekin: jos ette kielellänne saa esiin selvää puhetta, kuinka voidaan 
sellainen puhe ymmärtää? Tehän puhutte silloin tuuleen. Samoin tekin, koska ta-
voittelette henkilahjoja, niin pyrkikää seurakunnan rakennukseksi saamaan niitä 
runsaasti

Minä kiitän Jumalaa, että puhun kielillä enemmän kuin teistä kukaan; mutta 
seurakunnassa tahdon mieluummin puhua viisi sanaa ymmärrykselläni, 
opettaakseni muitakin, kuin kymmenentuhatta sanaa kielillä.”   
  1. Kor. 14:4 - 6, 9, 12, 18 - 19

”Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rak-
kautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen.

Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet 
ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, 

mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi.
Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka an-

taisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään 
hyödyttäisi.

Rakkaus ei koskaan häviä; mutta profetoiminen, se katoaa, ja kielillä puhumi-
nen lakkaa, ja tieto katoaa. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä  
kolme; mutta suurin niistä on rakkaus. ”  1. Kor. 13:l - 3/ 8/ 13

Usein ihmiset sanovat, että kielillä puhumisen täytyy olla merkkinä ja todisteena, että hen-
kilö on kastettu Pyhällä Hengellä. He ovat niin hellittämättömiä siinä, että nämä lahjat tu-
lisivat ilmi, että he usein saavat korvikkeita saatanalta, olematta itse siitä tietoisia. Tällainen 
hellittämätön, näkyvien voimien anominen, saattaa avata oven saatanan jäljittelytoiminnal-
le. (Esimerkiksi ’jalkojen kasvaminen’, ’Pyhän Hengen voimasta kaatuminen’ ja jopa kielillä 
puhumisen lahja.) Se jäljittelee Jumalan todellista voimaa, kunniaa ja majesteettisuutta. On 
täysin ilmeistä, että parantamisen ja kielilläpuhumisen lahjat voivat tulla myös Jumalalta. 
Jumalan lahjojen tarkoitus on edistää Hänen valtakuntaansa, eikä vain tuoda ilmi Hänen 
voimaansa. Hänen ei tarvitse alistua tähän. Kun apostolit saivat parantamisen armolahjan, 
he eivät parantaneet toinen toisiansa, vaan veivät nämä lahjat pelastumattomille. Niin mo-
net, ’Pyhän Hengen’ liikehdinnän edustajat, kääntyvät traagisesti sisäänpäin, pitäen kaikki 
lahjat itsellään ja unohtavat Hengen syvemmät alueet, sekä kutsun kuuliaisuuteen ja evan-
kelioimiseen.

Suuri vaara on myös siinä, että näitä teorioita sovelletaan umpimähkään kaikissa ti-
lanteissa ja olosuhteissa. Eräät paatoksellisimmista näkemistäni kristityistä ovat ne, jotka 
väittävät parantamisen armolahjan toimivan aina ja kaikkialla ja joka tilanteessa. Tämä ope-
tus voi johtaa niinkin kauas, että se pitää lääkärinammattia Jumalan vihollisena (miehiä ja 
naisia, jotka ovat omistaneet elämänsä ihmiskunnan auttamiseksi). He väittävät, että Juma-
la haluaa jokaisen elävän täydellisen terveenä. Monen puolesta on rukoiltu, vaikka se sillä 
hetkellä on täysin Jumalan tahdon vastaista. Jumala ei voi, eikä tule siunaamaan sitä, mikä 
ei ole Hänestä! On saatanan eksytystä se, että sadat kristityt ovat pettyneinä kääntyneet pois 
Herran luota, kun parantumista ei olekaan tapahtunut. Syy ei ole Jumalassa, vaan ihmisis-
sä, jotka ovat rukoilleet harkitsemattomasti lihan pyyteiden mukaan, eivätkä Isän tahdon 
mukaisesti. Ihmisten tulisi aina rukoilla toisten puolesta Herran viisaudessa. Ainoastaan 
Hän yksin tietää, mikä on parasta Hänen lapsilleen, mitä tarvitaan, jotta Hän saisi toteuttaa 
suuremman tarkoituksensa tuon ihmisen elämässä.

Kun ihmiset rukoilevat Herran nimessä, että joku parantuisi, eikä tämä parannukkaan, 
niin se, jonka puolesta rukoiltiin, tuntee itsensä helposti Herran hylkäämäksi. Usein syyte-
tään myös, että esirukoiltavan elämässä on jokin ’tunnustamaton synti’, ettei hänellä ollut 
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riittävästi uskoa ja sen tähden Jumalan parantava voima estyi. Usein on tehty korvaamaton-
ta vahinkoa tämän ihmisen jumalasuhteelle. Ihmettelen, miksi ihmisten mielestä parane-
minen ilmaisee paremmin Jumalan voimaa, kuin se, että voimme Jumalan Hengen avulla 
selvitä vaikeiden tilanteiden yli. Russellin elämän tuoma opetus siitä -- kuinka Herra valitsi 
kuolevan nuoren miehen viemään Hänen rakkauttaan Israelin johtajille -- puhuu puoles-
taan.

Armolahjojen täyteyttä, Jumalan todellisten lahjojen koko runsautta, ei koskaan voida 
suoda seurakunnalle, joka on kiinnostunut ainoastaan elämän pinnallisuudesta, eikä lain-
kaan ole valmis antamaan elämäänsä Herralle. Jos he todella ovat ottaneet vastaan Pyhän 
Hengen täyteyden, kuten apostolitkin, ovatko he myös valmiit hyväksymään ruoskimiset, 
hylkäämiset, vankeudet, vainot ja marttyyriuden, joka seurasi niiden mukana? Ovatko he 
valmiita hylkäämään sen, mikä maailmassa on, saadakseen viedä evankeliumin ja nämä 
lahjat kadotetuille?

”Ja niin hän, vaikka oli Poika, oppi siitä, mitä hän kärsi, kuuliaisuuden…” 
Hebr. 5:8

Jos Jeesus olisi tuonut ikuisesti kestävän parantumisen, sairaus olisi yksinkertaisesti 
kadonnut jo ajat sitten. Sen sijaan Hän antoi meille väläyksen tuleviin aikoihin, 
siihen ihanaan päivään, kun taivas ja maa yhtyvät. 

Epäilemättä ajassamme on toiminnassa myös aitoja kielillä puhumisen lahjoja, jotka 
ovat Pyhästä Hengestä. On myös lukemattomia tapauksia, jolloin rukouksen kautta on 
saatu lahjaksi fyysinen parantuminen. On myös aikoja, jolloin Herra päättää olla paran-
tamatta, jakaakseen meille syvempiä opetuksia ja kestävyyttä uskossa. Ja sitä paitsi, Herra 
parantaa usein myös lääkärin kautta. Meidän tulee siis rukoilla, Herran antama viisaus apu-
namme, ja jättää sitten Hänelle valinnanvapaus.

10) Ihmisten vapauttaminen pahojen henkien vallasta:
Niiden ihmisten, jotka ovat olleet tekemisissä okkultismin kanssa ennen kuin ovat oppineet 
tuntemaan Herran, täytyy vapautua pimeyden voimista, joiden vallan alla he ennen olivat; 
ja on myös muita tilanteita, jolloin ihmiset on vapautettava saatanan ansoista.  Meidän 
aikanamme ihmiset ovat kehittäneet tekniikan, joka tunnetaan nimellä ’ihmisten vapautta-
minen’. Sitä ei suunnata pelastumattomille (tai niille, jotka ovat sen tarpeessa tai ovat hil-
jattain pelastuneet), vaan todellisille Jeesukseen uskoville. Tämä on eräänlainen harhaoppi 
jo sinänsä. Jos joku todella kuuluu Jeesukselle ja seuraa Hänen johdatustaan elämässään, 
niin on täysin mahdotonta, että hän olisi demonin valtaama. Saatana saa suuren kunnian, jos 
uskotaan, että todellinen uskova voi olla pahan hengen valtaama. Sehän todistaisi saatanan 

suuremmaksi kuin Herran! Kuinka on mahdollista uskoa, että saatana voi asua siinä, mikä 
kuuluu Jumalalle, jos me todella uskomme Herran kaikkivaltiuteen ja Hänen voimaansa, 
joka on monin verroin saatanan valtakunnan voimaa väkevämpi. Jumala on voimakkain, 
ja sen vuoksi todellinen Jeesukseen uskova ei voi olla demonin vallassa! Saatana voi painostaa 
meitä, ja sen vuoksi tarvitsemme tietysti esirukousta, mutta emme voi olla saatanan vallassa, 
jos todella kuulumme Herralle ja elämme Hänen tahtonsa mukaisesti.

Monet papit, jotka ovat mukana tämäntyyppisessä opetuksessa, rukoilevat jokaisen esi-
rukoiltavan kohdalla saatanan voiman väistymistä, oivaltamatta ollenkaan, että sen kautta 
he antavat kunnian saatanalle. Meidän tulee antaa palvelutehtävässämme kunnia Juma-
lalle, ja kaikki se, mikä vie pääasian johonkin muuhun, ei ole Herrasta. Tässä jälleen, on 
yksinkertainen totuus viety äärimmäisyyksiin. Tällaista toimintaa seuraavat usein ’ihmeet 
ja merkit’, ja niiden vuoksi ihmiset olettavat kaiken tapahtuvan Jumalan voimasta. Meidän 
tulee kuitenkin aina katsoa hedelmää. Antaako se kunnian Jumalalle vai saatanalle? Mikä 
on tämänkaltaisen toiminnan raamatullinen perusta? Missään ei sanota, että todelliset Jee-
suksen opetuslapset voivat olla demonin valtaamia. Jos näin olisi, niin silloin ei Herramme 
olisi se, miksi Hän itseään sanoo!

”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, 
vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
Moni sanoo minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kaut-
ta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia
ja sinun nimesi. kautta tehneet monta voimallista tekoa?’
Ja silloin minä lausun heille julki: ’Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää 
pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät .”
Matt. 7:21 - 23

11) Tempaus: Tätä teoriaa esiintyy ainoastaan maissa, joissa kristillisyys on miellyttävää, ja 
joissa on vain minimaallisesti vainoa ja vaikeuksia. Se opettaa, että ennen ahdistuksen ajan 
alkua (tai jopa sen ajan keskellä) seurakunta tullaan maagisesti pelastamaan edessä olevasta 
vaikeuksien ajasta. Tämän opin kannattajat väittelevät kiihkeimmin, eikä ole helppoa saa-
da heitä vakuuttuneiksi puolesta tai vastaan. Kuitenkin koko Raamatun historia osoittaa 
selvästi, kerta toisensa jälkeen, että Jumalan valittuna oleminen on miltei poikkeuksetta 
suurten kärsimysten tie. Voimme nähdä tämän melkein jokaisen elämässä, jota Hän on 
käyttänyt Aabrahamin, Mooseksen ja profeettojen elämässä; Israelin kärsimyksessä, Juma-
lan oman rakkaan Pojan kuolemassa, apostolien ja varhaisten opetuslasten marttyyriudessa 
ja vangitsemisessa. Monen ylöstempaukseen uskovan sydämessä on jonkinlainen harhaku-
va, ettei kärsimysten tie kuulu heille. Se on ehkä pöyhkeyttä, mutta se on myös rakkau-
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dettomuutta, sillä rakkaudessa kaipaamme saada jakaa Rakkaamme kärsimykset. Oli syy 
mikä hyvänsä, opin hedelmä on se, että ihmiset ovat valmistautumattomia kohtaamaan 
mahdolliset, edessä olevat vaikeudet. Saattaa käydä niin, että he eivät kestä koetusten ajassa.

”Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden; mutta joka vahvana 
pysyy loppuun asti, se pelastuu.’ Matt. 10:22

”Ja joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sille minä annan 
vallan hallita pakanoita.” Ilm. 2:26

”Ja kun Karitsa avasi viidennen sinetin, näin minä alttarilla niiden sielut, jotka 
olivat surmatut Jumalan sanan tähden ja sen todistuksen tähden, joka heillä oli.

Ja he huusivat suurella äänellä sanoen: ’Kuinka kauaksi sinä, pyhä ja totinen 
Valtias, siirrät tuomiosi ja jätät kostamatta meidän veremme niille, jotka maan 
päällä asuvat?’

Ja heille kullekin annettiin pitkä valkoinen vaippa, ja heille sanottiin, että vielä 
vähän aikaa pysyisivät levollisina, kunnes oli täyttyvä myös heidän kanssa palveli-
jainsa ja veljiensä luku, joiden tuli joutua tapettaviksi niin kuin hekin.’’
Ilm. 6:9 - 11

”Ja yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi: ’Keitä ovat nämä pitkiin valkeihin 
vaatteisiin puetut, ja mistä he ovat tulleet? ’

Ja minä sanoin hänelle: ’Herrani, sinä tiedät sen’. Ja hän sanoi minulle: ’Nämä 
ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja 
valkaisseet ne Karitsan veressä.”’ Ilm. 7:13 - 14

”Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin: ’ Ei ole palvelija Herraansa suurem-
pi’. Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat…” Joh. 15:20

12) Israelin kadotetut heimot:  Tästä teoriasta on tulossa yleisempi, kuin olen osannut 
kuvitellakaan. Se lepää väärän perusolettamuksen varassa, että Israelin alkuperäisestä kah-
destatoista heimosta vain kaksi olisi jäänyt jäljelle ja sen vuoksi anglosaksit ovat kymmenen 
puuttuvaa Israelin heimoa. He ottavat automaattisesti omakseen kaikki Jumalan Israelille 
antamat lupaukset ja jättävät täysin huomiotta juutalaisten takaisinpaluun kaikista kansois-
ta ja sukukunnista maahansa.Tälle ei ole olemassa minkäänlaista raamatullista perustetta. 
Hengellisen ylpistymisen vaara on ominaista tällaisen opetuksen hyväksymiselle.

13) Hengellinen Israel: Tässä opetuksessa raamatulliset lupaukset eivät enää tässä ajassa 
koske ’luonnollista’ Israelia, jonka he uskovat Jumalan hyljänneen. Ne kuuluvat sen sijaan 
kirkolle, josta on nyt tullut ’hengellinen’ Israel. Tämä filosofia on nähtävissä jopa joissakin 
kristillisissä raamatunkäännöksissä. Tämän ajattelutavan mukaan kaikki kiusaukset kuu-
luvat luonnolliselle Israelille, kun ja taas siunaukset ja lupaukset kuuluvat seurakunnalle. 
Paavali varoittaa selvästi pakanoita, etteivät he pöyhkeilisi. Jumala ei koskaan ole hyljännyt 
Israelia. Pakanat, jotka uskoivat Jeesukseen, tulivat osallisiksi luonnolliselle Israelille kuulu-
vista lupauksista.

”Ja Abram sanoi vielä: ’Sinä et ole antanut minulle jälkeläistä; katso, talossani 
syntynyt palvelija on minut perivä.

Ja hän vei hänet ulos ja sanoi: ’Katso taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidat lukea.’ 
 Ja hän sanoi hänelle: ’Niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä. ’ ” 1. Moos. 15:3, 5

”Ja Herran enkeli huusi Aabrahamille toistamiseen taivaasta ja sanoi: ’Minä van-
non itse kauttani, sanoo Herra: Sen tähden että tämän teit etkä kieltänyt minulta 
ainokaista poikaasi, minä runsaasti siunaan sinua ja teen sinun jälkeläistesi luvun 
paljoksi kuin taivaan tähdet ja hiekka, joka on meren rannalla, ja sinun jälkeläisesi 
valtaavat vihollistensa portit.

Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä, sen 
tähden että olit minun äänelleni kuuliainen...’” 1. Moos. 22:15 - 18

”Katso, minä kokoan heidät jälleen kaikista maista, joihin minä heidät vihassani, 
kiivastuksessani ja suuressa suuttumuksessani karkotan, 
ja palautan heidät tähän paikkaan ja annan heidän asua turvassa.

Silloin he ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa.
Ja minä annan heille yhden sydämen ja yhden tien, niin että he pelkäävät 

minua kaiken elinaikansa, ja niin heidän käy hyvin ja heidän lastensa heidän jäl-
keensä.

Ja minä teen heidän kanssansa iankaikkisen liiton, niin etten käänny heistä 
pois, vaan teen heille hyvää; ja minä annan pelkoni heidän sydämiinsä, niin ett-
eivät he minusta luovu.

Ja minä iloitsen heistä, siitä että teen heille hyvää; minä istutan heidät tähän 
maahan uskollisesti, kaikesta sydämestäni ja kaikesta sielustani.”
Jer. 32:37 - 41
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”Hän, Herra, on meidän Jumalamme; hänen tuomionsa käyvät yli kaiken maan.
Hän muistaa liittonsa iankaikkisesti, säätämänsä sanan hamaan tuhansiin polviin,
liittonsa, jonka hän teki Aabrahamin kanssa, ja Iisakille vannomansa valan.
Hän vahvisti sen käskyksi Jaakobille, Israelille iankaikkiseksi liitoksi..
Hän sanoi: ’Sinulle minä annan Kanaanin maan, se olkoon teidän perintöosan-
ne.’”  Ps. 105:7 - 11

”Minä sanon siis: ei kaiketi Jumala ole hyljännyt kansaansa? Pois se! Sillä olenhan 
minäkin israelilainen, Aabrahamin siementä, Benjaminin sukukuntaa. Ei Juma-
la ole hyljännyt kansaansa, jonka hän on edeltä tuntenut …(1-2) Pois se! Vaan 
heidän lankeemuksensa kautta tuli pelastus pakanoille, että he itse syttyisivät kii-
vauteen. Mutta jos heidän lankeemuksensa on maailmalle rikkaudeksi ja heidän 
vajautensa pakanoille rikkaudeksi, kuinka paljoa enemmän heidän täyteytensä! 
(11-12) Mutta jos uutisleipä on pyhä, niin on myös koko taikina, ja jos juuri on 
pyhä, niin ovat myös oksat. Mutta jos muutamat oksista ovat taitetut pois ja sinä, 
joka olet metsäöljypuu, olet oksastettu oikeiden oksien joukkoon ja olet pääs-
syt niiden kanssa osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta, niin älä ylpeile oksien 
rinnalla; mutta jos ylpeilet, niin et sinä kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri 
kannattaa sinua.

Sinä kaiketi sanonet: ’Ne oksat taitettiin pois, että minut oksastettaisiin.’
Oikein; epäuskonsa tähden ne taitettiin pois, mutta sinä pysyt uskosi kautta. 

Älä ole ylpeä, vaan pelkää. Sillä jos Jumala ei ole säästänyt luonnollisia oksia, ei 
hän ole säästävä sinuakaan.
Katso siis Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta: Jumalan ankaruutta langenneita koh-
taan, mutta hänen hyvyyttänsä sinua kohtaan, jos hänen hyvyydessänsä pysyt; 
muutoin sinutkin hakataan pois. Mutta nuo toisetkin, jos eivät jää epäuskoonsa, 
tulevat oksastettaviksi, sillä Jumala on voimallinen oksastamaan ne jälleen. Sillä 
jos sinä olet leikattu luonnollisesta metsäöljypuusta ja vasten luontoa oksastettu 
jaloon öljypuuhun, kuinka paljoa ennemmin nämä luonnolliset oksat tulevat ok-
sastettaviksi omaan öljypuuhunsa!

Sillä minä en tahdo, veljet – ettette olisi oman viisautenne varassa - pitää teitä 
tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus 
- hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut, ja niin kaikki 
Israel on pelastuva, niin kuin kirjoitettu on: ’Siionista on tuleva pelastaja, hän 
poistaa jumalattoman menon Jaakobista.’”
 Room 11:1 - 2/ 11 - 12/ 16 - 26

Nämä edellä luetellut ovat olleet juuri niitä vääriä oppeja. Olen varma, että Herra yrittää 
monin tavoin oikaista niitä, jotka on johdettu harhaan. Herra ohjaa, mikäli he ovat avoimia 
Hänelle. Monet kieltäytyvät kuuntelemasta varoitustakin. Ehkä kyseessä on ylpeys, tai ky-
vyttömyys nöyrtyä Herran edessä ja sanoa: ”Herra, jos olen väärässä, auta minua, Isä!” Tai 
ehkä he ovat kiinnostuneita enemmän ihmisten, kuin Jumalan hyväksymisestä.

Ehkä joku lukijoista huomaa joutuneensa yhteen tai useampaan harhaoppiin. Mikä oli 
reaktiosi kun luit kirjoittamaani. Viha? Vastarinta? Vastaväitteet? Puolustelut? Ylpeys? Jos 
olemme avoimia Herralle ja kaipaamme saada vaeltaa Hänen nöyryydessään, niin tiedäm-
me, että meidän on usein punnittava arvojamme, ja ajateltava, missä olemme antaneet Hä-
nelle ensimmäisen sijan elämässämme. Jos olemme tekemisissä sellaisen opetuksen kanssa, 
joka asettaa etusijalle jonkun muun kuin antautumisen uskonelämään Herran kanssa, niin 
se pitää uudelleen arvioida ja muuttaa. Tämä on liian vakava aihe, jotta sen voisi sivuuttaa 
keveästi. Meidän tulee nöyrtyä ja tunnustaa olevamme erehtyväisiä, mutta meidän ei tarvit-
se jäädä lopullisesti erehdyksiimme.

Ne teistä, jotka hiljattain ovat antaneet elämänsä Herralle, tai ne, jotka ette vielä tun-
ne Herraa, älkööt säikähtäkö. Herra on uskollinen paimen ja pitää teidät lähellä itseään, 
kunhan pidätte katseenne Hänessä ja vaellatte Hänen tahdossaan. Olemme rakastavan Isän 
lapsia. Hän tulee näyttämään meille, milloin kääntyä oikeaan tai vasempaan, ja kutsuu 
meitä palaamaan laumaansa.

”Koska te siis, rakkaani, tämän jo edeltäpäin tiedätte, niin olkaa varuillanne, 
ettette rietasten eksymyksen mukaansa tempaamina lankeaisi pois omalta lujalta 
pohjaltanne, ja kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuk-
sen armossa ja tuntemisessa. 

Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään.”
2. Piet. 3: 17 - 18

Meidän tulee juurtua sellaiseen seurakuntaruumiiseen, jolla on paimen; oppimme tulee 
perustua Jumalan sanaan; ei pelokkaina, vaan varovaisina.

”Sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme ole yön emmekä 
pimeyden lapsia. Älkäämme siis nukkuko niin kuin muut, vaan valvokaamme 
ja olkaamme raittiit. Sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat, ja jotka juovat 
itsensä juovuksiin, ne yöllä juovuksissa ovat. Mutta me, jotka olemme päivän 
lapsia, olkaamme raittiit, ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja 
kypärinämme pelastuksen toivo.

Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Her-
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ramme Jeesuksen Kristuksen kautta, joka on kuollut meidän edestämme, että me, 
valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan.
Sen tähden kehottakaa toisianne ja rakentakaa toinen toistanne, niin kuin teet-
tekin.

Mutta me pyydämme teitä, veljet, antamaan tunnustuksenne niille, jotka te-
kevät työtä teidän keskuudessanne ja ovat teidän johtajanne Herrassa ja neuvovat 
teitä, sekä pitämään heitä erinomaisen rakkaina heidän työnsä tähden. Eläkää 
rauhassa keskenänne.

Me kehotamme teitä, veljet: nuhdelkaa kurittomia, rohkaiskaa alakuloisia, 
holhotkaa heikkoja, olkaa pitkämieliset kaikkia kohtaan. Katsokaa, ettei kukaan 
kosta kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää aina tekemään hyvää toinen toi-
sellenne ja kaikille.

Olkaa aina iloiset. Rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on 
Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa.

Henkeä älkää sammuttako, profetoimista älkää halveksuko, mutta koetelkaa 
kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on; karttakaa kaikenkaltaista pahaa.

Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko 
teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jee-
suksen Kristuksen tulemukseen.

Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen, ja hän on sen myös tekevä. ”
  1. Tess. 5:5 - 24

25. LUKU

MAAN ÄÄRIIN SAAKKA

Talvella 1979-80 sain Herralta kutsun, josta en saattanut erehtyä. Luin Corrie Ten 
Boomin kirjaa Tramp for the Lord (Jumalan kulkuri). Se on kirja-aarre, joka ker-
too hänen seikkailuistaan, kuuliaisuudestaan ja siitä, kuinka Herran kutsu hänen 

elämässään vei hänet maailman laidasta laitaan. (Kirja on jatkoa hänen ensimmäiselle kir-
jalleen The Hiding Place (Kätköpaikka). Se on kipeällä tavalla kaunis todistus kristillisestä 
rohkeudesta ja uhrautuvasta rakkaudesta – Hitlerin kammottavina aikoina.) Lukiessani kir-
jaa kosketti seuraava kappale sydäntäni:

 ”Kun Jumalan rakkaus, Pyhän Hengen hedelmä, vuodatettiin sydämeeni, lähdin 
jälleen matkoilleni, Herran kulkurina…”

Oivalsin heti, että se oli haaste Herralta. Itselleni jäi siitä vaistomainen tunne, että minäkin 
matkustaisin pian kaukaisiin maihin. Minulla ei ollut aavistustakaan, minne menisin, tai 
milloin tämä ’matka’ alkaisi. En kuitenkaan voinut olla huomaamatta erästä Herralta tul-
lutta haastetta.

Herran puhuessa meille tällä tavalla, voi ’kutsu’ joskus unohtua päivittäisten asioiden 
paineessa ja kiireessä. Mutta jos se on Herralta, Hän ei useinkaan anna meidän unohtaa sitä 
pitkäksi aikaa. Jotain alkaa pian tapahtua sydämessämme. Koemme jännitystä, kutsua seik-
kailuun, syvää odotuksen tunnetta, mikä toivottavasti saa vastakaikua meissä. Sitä seuraa 
usein kärsimättömyys, sillä meidän osaltamme saavuttamaton asia saa meidät kaipaamaan 
aloitusta, vaikkei meillä olisi vielä edes aavistusta siitä, minne olemme menossa.

Vain hiukan tämän jälkeen, lukiessani jo seuraavaa kirjaa, joka oli Hudson Taylorin 
kirjoittama kirja Gods Fellow Worker (Jumalan työtoveri). Herra vahvisti tämän haasteen:
 

 ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille…” 
Mark. 16:15

Herra Jeesus käskee minua, käskee sinua veljeni ja sinua sisareni: ”Mene”. Hän sanoo: 
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”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.” Sanommeko 
Hänelle, että olemme ostaneet härkäparin, tai menneet naimisiin, tai sitoutuneet tärkeäm-
piin ja kiinnostavampiin asioihin, emmekä voi lähteä? 
 

”Sillä senkaltaisiin minä mielistyn, sanoo Herra.”   Jer. 9:24

Palvelemme ihanaa Mestaria, ja parasta palvelussamme on, ettemme voi sanoin kuvata sitä 
iloa ja riemua, minkä kokosydäminen palveleminen tuo Jumalan sydämelle. Kuinka epä-
täydellisesti jotkut meistä ovat arvioineet etuoikeutemme tuottaa mielihyvää Isällemme ja 
Pelastajallemme ja sille lempeälle Hengelle, joka alentuu auttamaan meitä meidän heikko-
uksissamme..

”Sillä elämä on minulle Kristus.”  Fil. 1:21

Onko Kristus tullut meille niin eläväksi ja kirkkaaksi, ettei mikään velvollisuus ole kiusallis-
ta, ja että Hänen todistajinaan voimme palata hiljaisille kotiseuduillemme, tai mennä kau-
kaisiin maihin – palvelemaan, sydän enemmän kuin iloisena, enemmän kuin tyydytettynä, 
vaikka sinut olisi riisuttu maallisista ystävistä ja aarteista?

”Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven.”  Ilm. 3:8

Löytyköön antautuneita työntekijöitä, jotka osoittautuvat Jumalalle uskollisiksi? Ei ole mi-
tään syytä pelätä. Jumala on heille uskollinen. Hän avaa oven heidän eteensä, ja pitää heitä 
enemmän arvoisina, kuin varpusia ja liljoja, jotka hän vaatettaa ja ruokkii. Hän on heidän 
kanssaan vaarassa, vaikeuksissa ja  pulmatilanteissa.
 

 ”Salli minun poimia ja koota tähkiä.”  Ruut 2:7

Jättäkäämme maallinen isänmaa, tai muuttukaamme siellä ainakin muukalaisiksi ja pyhiin-
vaeltajiksi. Missä tarve on suurin, sieltä löydettäköön meidät iloisesti tottelemasta Mestarin 
käskyjä. Sillä elovainiolta, elonkorjaajien luota löydämme Hänet...

Lähtemiseeni liittynyt arvoitus ratkesi joitakin viikkoja myöhemmin, eikä se olisi 
voinut olla hämmästyttävämpi. Eräänä päivänä, pian Russellin hautajaisten jälkeen, olin 
jälleen Marien luona Nashvillessä, Tenneseessä. Eräänä iltapäivänä istuimme italialaisessa 
ravintolassa syömässä pizzaa. Vielä nytkään ei kumpikaan meistä oikein muista mitä tarkal-
leen tapahtui, mutta me molemmat lähdimme ravintolasta täysin tietoisina siitä, että syys-
kuussa 1980 matkustaisin Neuvostoliittoon. (Parasta olla syömättä pizzaa Marien kanssa!) 

Tämä matka hämmästytti minua vieläkin enemmän kuin presidentin rukousaamiainen, tai 
vierailuni paavin luona!

Minulla ei ollut aavistustakaan, mistä voisin saada viisumin niin kaukaiseen maahan, 
eikä minulla ollut aavistusta, miksi Herra lähettäisi minut sinne. Minusta koko asia vai-
kutti ristiriitaiselta (Herra toimii usein juuri näin). Kaikki olosuhteet huomioon ottaen, 
minä tunsin olevani huonoin mahdollinen henkilö matkustamaan siihen maahan, ainakin 
neuvostoliittolaisten näkökulmasta katsottuna. Olen juutalainen, uskon Jeesukseen, olen 
kotoisin sekä Israelista että Yhdysvalloista, nuo kaksi maata, joita Neuvostoliiton hallitus 
vihaa yli kaiken! Mutta Herran kutsu oli selvä, ja tiesin Hänen odottavan minun ottavan 
ensimmäisen uskonaskeleen ja anovan viisumia Neuvostoliittoon.

Ennen lähtöäni Marien luota, matkalla Washingtoniin anomaan viisumia, lähdin hä-
nen kanssaan evankelioimisiltaan paikalliseen vankilaan. En ollut koskaan aikaisemmin ol-
lut vankilan sisällä, joten minulla oli vain kalpea aavistus siitä, mitä odottaa. Muistan joutu-
neeni lopullisuuden tunteen valtaan, kun rautaportit kolahtivat takanamme lujasti kiinni. 
Tavatessani vankeja ja nähdessäni olosuhteet, joissa he asuivat, en voinut olla ajattelematta, 
miltä heistä mahtoi tuntua, tietäessään joutuvansa viettämään siellä vuosia. Jotkut joutuisi-
vat viettämään koko elämänsä vankilan suljetuissa tiloissa. Tämä oli jopa minulle järkyttävä 
oivallus, vaikka tiesin illalla pääseväni vapaasti kulkemaan noista porteista.

Todistin heille illalla, ja luulen, että syvimmin heitä kosketti kertomukseni Mikesta ja 
Joeysta, joutuivathan useat heistä olemaan pitkiä aikoja erossa lapsistaan ja perheistään. Pai-
notin heille, että ainoastaan Jeesus voi pitää rakkaistamme huolta, jos annamme elämämme 
Hänen kykeneviin käsiinsä!

Meidän lisäksemme esiintyi kaksi gospellaulajaa, ja iloitsin erityisesti yhdestä heidän 
laulustaan. Se oli vastaus naurettavaan evoluutioteoriaan, jossa vastustetaan luomisihmettä 
väittäen, että ihminen kehittyi apinasta. (Jäin miettimään, saako se Herran nauramaan vai 
itkemään?) Heidän laulunsa kuului jotenkin seuraavasti:

 ”Ehkä sinun isoäitisi roikkui hännällään puussa?
Jos elämä sai alkunsa silloin, kun aurinko osui sumuun,
niin kerro minulle, mistä aurinko ja sumu tulivat?
Huhut eivät ole totta. Jumala ei ole kuollut. Hän ei ole edes sairas!”

Kokouksen päätteeksi saimme liikuttuneina seurata, kun jokainen vanki kirjoitti nimensä 
rakkauskirjekääröön Israelille. Eräs vangeista sanoi minulle myöhemmin: ”Sanoisin, että 
Kristuksen voi löytää vankilassa nopeammin, kuin missään muualla, sillä ihmiset vankilassa 
tietävät tehneensä syntiä. Joskus seurakunnassa on vaikeata saada ihmiset vakuuttuneiksi 
syntisyydestään Jumalan edessä. Me vangit tiedämme tehneemme syntiä, ja ehkä juuri sen 



404 405

tähden Herran anteeksiantamus merkitsee meille niin paljon.”
Ymmärsin hyvin, että ainoastaan Jeesuksen Kristuksen kautta nuo ihmiset saattoivat 

todella olla vapaita. Rukoilin heidän puolestaan ja olin tietoinen Jumalan suuresta rakkau-
desta heitä kohtaan. Oli ihanaa saada kertoa, että vaikka olisimmekin tuhonneet mahdol-
lisuutemme maallisessa elämässämme, antaa Herra siitä huolimatta meille mahdollisuuden 
taivaassa.

Muutaman päivän kuluttua saavuin Washingtonin osavaltioon erään ystäväni kanssa. 
Meillä ei ollut aavistustakaan mistä meidän tulisi aloittaa, ja pysähdyimme pieneen kahvi-
laan. Siemaillessamme höyryävää kahvia katsoin hajamielisesti kahvikupin alustaa. Huo-
masin hämmästyksekseni, että alustaan oli painettu sen alueen kartta, ja siihen oli merkitty 
myös Neuvostoliiton konsulaatin sijainti, joka taas sattui olemaan vain muutaman kadun-
kulman päässä kahvilastamme. Seurasimme siis karttaa ja tulimme konsulaatin oven eteen!

Konsulaatissa oli nihkeä tunnelma, mutta astuin reippaasti pääovesta sisään ja kävelin 
lasiseinän takana olevan naisen luo. ”Haluaisin anoa viisumia Neuvostoliittoon syyskuus-
sa”, selitin, tietämättä lainkaan mitä oli odotettavissa. Hän katsoi minua hymyilemättä ja 
vastasi: ”On äärimmäisen vaikeaa saada Neuvostoliiton viisumia. Teidän täytyy ottaa ensin 
yhteyttä herra G:hen, joka vastaa viisumien myöntämisestä. Häntä taas on hyvin vaikea 
tavoittaa edes puhelimella, ja kaiken lisäksi hän asuu toisessa kaupungissa.”

Tilanne oli pulmallinen, koska seuraavana päivänä olin suunnitellut matkustavani New 
Orleansiin ja sieltä rahtilaivalla takaisin Ashdodiin, Israeliin. Tiesin, että minulla ei ollut ai-
kaa ottaa yhteyttä hänen mainitsemaansa viranomaiseen. Kuitenkin olin aivan varma Her-
ran johdatuksesta, kaiken tämän epäselvyyden keskellä.

”Haluaisitteko saada herra G: n puhelinnumeron ja osoitteen?” hän kysyi kärsimättö-
mästi.

”Kyllä kiitos”, vastasin, samalla ihmetellen, mitä tieto minua hyödyttäisi, koska minulla 
ei ollut aikaa ottaa yhteyttä häneen. Hän otti käyntikortin työpöytänsä laatikosta, aikoen 
ojentaa sen minulle, mutta huudahtikin yllättäen: ”Voi hyvä tavaton, hänhän on täällä!” 
Samalla hetkellä herra G. astui sisään konsulaatin ovesta. 

Herran ajoitus oli jälleen tarkka. Jostakin syystä tiesin, että saatoin luottaa herra G:hen, 
vaikka hän olikin Neuvostoliiton palveluksessa.

”Voinko auttaa teitä?” hän kysyi lämpimästi. En voinut olla huomaamatta pientä ristiä 
hänen kaulassaan.

”Kyllä”, vastasin. ”Haluaisin anoa viisumia Neuvostoliittoon syyskuussa 1980.”
”Se on hyvä kuukausi matkustaa”, hän totesi. ”Hinnat ovat laskeneet Olympialaisten 

jälkeen, ja syksy Neuvostoliitossa on kaunis. Lähettäkää minulle vain kolme valokuvaa, 
valokopio passistanne, ne kaupungit missä haluatte käydä ja päivämäärät, niin minä myön-
nän teille viisumin ongelmitta!” Lähetin hänelle hänen pyytämänsä tiedot ja aloin odottaa 

uutisia Moskovasta. Hyväksyttäisiinkö minun viisumianomukseni vai ei? Herran käsi oli 
niin väkevästi toiminnassa, että kaikessa oli epätodellisuuden tuntua, ja pian siitä tulikin 
tunnusomainen piirre, joka seurasi mukanani kaikissa kokemuksissani Neuvostoliitossa.

Lähdettyämme Neuvostoliiton konsulaatista meidän piti jo kiirehtiä kaupungin halki, 
koska sattuman oikusta minun oli määrä puhua puoli yhdeltä eräälle rukouspiirille ulkomi-
nisteriössä. Tunnistin Herran huumoriksi sen, että jouduin käymään molemmissa paikoissa 
samana päivänä. (Tiesin, että molemmat vakoilevat toisiaan, ja tunsin itseni myös hieman 
syylliseksi.)

Minut oli kutsuttu ulkoministeriöön puheeni johdosta, jonka olin pitänyt kongressin 
jäsenten vaimojen rukousryhmälle. Minuun teki vaikutuksen se voimakas yhteyden tuntu, 
jonka löysin tästäkin rukousryhmästä. Kerroin todistukseni iltapäivällä ja korostin, että vel-
vollisuutemme Israelin Messiasta kohtaan, on uskovina seistä tuon valtion rinnalla. Saama-
ni vastakaiku oli sydäntä lämmittävää.

Rukouskokouksen jälkeen tuli eräs mies tervehtimään minua. ”Työskentelen FBI:n pal-
veluksessa”, hän ilmoitti. Ajatukseni vaelsivat takaisin Neuvostoliiton konsulaattiin. On-
neksi kuitenkin hän tuli vain kiittämään minua sanomastani, eikä utelemaan, miksi olin 
juuri ollut Neuvostoliiton konsulaatissa.

1

Merimatkan New Orleansista Ashdodiin oli suunniteltu kestävän noin 14 päivää. Jouduim-
me myrskyyn keskellä Atlanttia, ja tämän johdosta kiertelemään, jolloin matka pitkittyi 
kolmella päivällä. Rakastan laivamatkoja, myös rahtilaivalla matkustamisen yksinkertai-
suutta. Matkustajia oli minun lisäkseni ainoastaan neljä, eikä ollut mitään suunniteltua 
ajanvietettä. Ateriat olivat maittavia, ja edeltäneinä kuukausina elämässäni oli ollut niin 
paljon epäsäännöllistä, että ajatus kolmesta säännöllisestä ateriasta päivittäin tuntui loh-
duttavalta. Nautin, sään salliessa, leppoisista päivistä yläkannella. Tutkin Raamattua, tai 
katselin meren valtavaa avaruutta.

Risteily ei kuitenkaan ollut ainoastaan idyllistä. Ensiksikin – olin Yhdysvalloissa jou-
tunut tekemisiin tietynlaisen opin kanssa. Presidentin rukousaamiaisesta seurannut kiire 
oli herpaannuttanut luonnollisen hengellisen valppauteni. Jotkut, hyvin voimansa tuntevat 
henkilöt, olivat sanoneet, että minun tuli vaatia itselleni kaikki Pyhän Hengen lahjat. He 
antoivat minulle valtavan pitkiä raamatunlauselistoja ja neuvoivat minua vaatimaan niitä 
kaikkia itselleni, anoen niitä ääneen Herralta joka ikinen päivä. Niinpä Atlanttia ylittäes-
sämme mittailin joka päivä hyttiäni, vaatien kaikenlaista, Jeesuksen seuraajan oikeuksiin 
kuuluvaa. Herra pysytteli etäällä tuona aikana, mutta minä, kaiken vaatimiseni touhuilussa, 
en huomannut Hänen vaitioloaan lainkaan.
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Eräänä iltana, seisoessani aivan yksin peräkannella katsellen ilta-auringon lipumista 
kaukaiseen horisonttiin, tunsin yllättäen Herran läsnäolon ja pyhyyden, kunnioitusta he-
rättävän voimakkaalla tavalla. Hän sanoi minulle (saatoin tuntea pettymystä Hänen äänes-
sään): ”Miksi olet niin kiireinen pyytäessäsi kaikkea tuota? Etkö enää luota minun arvos-
telukykyyni ja huolenpitooni tyttärestäni? Olen antanut sinulle rakkauteni lahjan. Se on 
kaikkein suurin lahja, mutta tuntuu siltä, ettei se riitä sinulle. Olet kiinnostuneempi ’näky-
vistä’ lahjoista, niistä, mitkä kiinnittäisivät huomion sinun persoonaasi, minun rakkauteni 
sijasta. Ja kuitenkin, ainoastaan se voi heijastaa minun kunniaani...”

Saatoin joka säikeelläni tuntea, että olin ryhtynyt hävettävään toimintaan, ja täten 
ikään kuin halveksin Hänen antamaansa ihastuttavaa lahjaa vain siksi, että saisin kunniaa 
ihmisten silmissä. On käsittämätöntä, kuinka Herra kykenee yhdessä hetkessä panemaan 
kaikki oikeisiin mittasuhteisiin ja osoittamaan turhamaisuutemme juuri sellaisena kuin 
se on. Siellä, laivan peräkannella, kaaduin maahan itkien. Samalla tunsin häpeää ja myös 
surua, olinhan haavoittanut Hänen sydäntään tunteettomuudellani ja hienotunteisuute-
ni puutteella. ”Voi Isä, anna minulle anteeksi, että olen suhtautunut niin kevyesti Sinun 
rakkautesi lahjaan! Anna minulle anteeksi, että olen himoinnut muita lahjoja. Auta minua 
tästedes luottamaan täydellisemmin Sinuun, voidakseni olla avoin ja valmiina Sinun käyt-
töösi – Sinun välikappaleenasi, ja jättämään ratkaisut, mitä ne sitten pitävätkin sisällään, 
Sinun suureen viisauteesi.”

William Temple on sanonut sattuvasti:
 

”Kun rukoilemme, ’ tule Pyhä Henki, sytytä sydämemme’, meidän tulisi tietää 
paremmin, mihin olemme joutuneet. Hän ei tule kantamaan meitä helppoihin 
voittoihin, eikä ilahduttaviin menestyksiin... Hän saattaa kuljettaa meitä yksinäi-
syyden kautta, ystävien hylkääminä, mahdollisesti Jumalankin hylkäämänä; tätä 
tietä meni Kristus Isän luo.

Hän voi ajaa meidät erämaahan paholaisen kiusattavaksi. Hän voi viedä mei-
dät Kirkastusvuorelta (jos Hän koskaan sallii meidän kiivetä sille) kukkulalle; jota 
kutsutaan Pääkallonpaikaksi.  Jos me siellä huudamme avuksemme Pyhää Hen-
keä, Hänet annetaan meille, jotta pystyisimme paremmin täyttämään Jumalan 
tahdon, emme omaamme. Emme voi kutsua Luovaa Henkeä, jonka avulla maa-
ilman perustukset luotiin, käyttääksemme tätä kaikkivaltiutta täyttämään hyö-
dyttömät tarpeemme, tai saadaksemme turhat suunnitelmamme menestymään. 

Jos huudamme Häntä avuksi, meidän tulee olla valmiit siihen ylevään tus-
kaan, jonka Hän saattaa tuoda mitättömälle radallemme, Jumalan ikuisten tar-
koitusperien tähden. Hänen etenevässä liikkeessään meidän elämämme on kuin 

tomuhiukkanen. Pyhällä Hengellä täyttyneen täytyy puhdistua kaikesta ylpeydes-
tä ja helpon elämän rakkaudesta, kaikesta itsetyytyväisyydestä ja itseluottamuk-
sesta. Sellainen ihminen on löytänyt ainoan todellisen arvokkuuden ja ainoan 
kestävän ilon. 

Tule Pyhä Henki, tule. Totea maailma syylliseksi, ja totea arka sieluni syylli-
seksi.”

Kun tällaista tapahtuu, tiedämme ilman epäilystä, että Herra on todella antanut meille 
anteeksi. Sen tulemme aina muistamaan. Ehkä tämä muisto pitää meidät uskollisena seu-
raavalla kerralla, tai sitä seuraavalla kerralla.

Muuten niin autuaallisen matkan toinen pulma aiheutui eräästä matkustajasta laival-
la. Yksi matkatovereista oli kristitty, kolme muuta olivat juutalaisia. Vanhempi juutalai-
nen aviopari oli tällä matkalla juhlimassa eläkkeelle siirtymistään, ja kolmas juutalainen oli 
opettaja, nimeltään Jan. Hän oli hiljattain jäänyt leskeksi. Heidän kuullessaan, että olin Jee-
sukseen uskova juutalainen, reagoi jokainen voimakkaasti ja kukin omalla tavallaan. Van-
hempi pariskunta lakkasi kokonaan puhumasta kanssani, ja pienellä laivalla sen huomasi 
selvästi. Pelasimme usein illalla kapteenin kanssa ”Ristisana”-peliä, ja jos lähestyin heitä 
liittyäkseni peliin, nousi juutalainen pariskunta välittömästi ylös ja lähti ulos huoneesta. Ja 
Jan, toinen juutalainen nainen, väitteli kanssani suuriäänisesti aina aterioilla. Palasin usein 
hyttiini masentuneena: ”Herra, miksi sallit tämän tapahtua? Miksi näin tapahtuu? Mitä 
minun pitäisi tehdä?”

Hän vastasi minulle aina: ”Ole luja, äläkä horju. Hän yrittää vain nähdä, peräydytkö 
uskossasi, vai voiko hän puhua sinut ympäri, sillä hän itse etsii epätoivoisesti jotakin, johon 
uskoa. Pysy uskollisena totuudelleni, ja tulet näkemään minun armoni! ”

Jokaisen aterian jälkeen piti minun rauhoittaa stuerttia, joka oli aivan poissa tolaltaan 
kuullessaan, kuinka Jan syytti minua uskoni vuoksi ruokapöydässä. Yritin selittää hänelle, 
kuinka juutalaisia oli loukattu, vihattu ja tapettu Jeesuksen nimessä. Siitä huolimatta hän 
sanoi minulle aina: ”Kuinka hyväksyt sen? Kuinka annat hänen puhutella itseäsi tuolla ta-
valla? Miksi et anna hänelle kunnon löylytystä?” Ja hän pyöritti silmiään vihaisesti.

Tätä jatkui joka ikinen päivä 17-päiväisen risteilymme ajan. Ainoa miellyttävä keskus-
telu käytiin Janin ja minun välillä eräänä iltana, kun totesimme, että meidän isämme olivat 
laulaneet samaa, jiddishin- kielistä kehtolaulua.

Kun lopulta saapui päivä, jolloin meidän oli määrä saapua Ashdodin satamaan, me-
nin jo varhain aamulla kannelle, nähdäkseni ensimmäisen kajastuksen Israelin rannikosta. 
Saavuttuamme lähemmäksi puhkesin odottamatta kyyneliin, koska jokainen sentti Ashdo-
din rantakaistaa palautti mieleeni muistoja yhteisestä ajastamme Michaelin ja Joeyn kanssa 
v.1976. Se teki uskomattoman kipeää, enkä lopulta enää kestänyt katsella. Juuri kun olin 
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kääntymässä mennäkseni takaisin hyttiini, huomasin Janin olevan matkalla kannelle. Kun 
hän muutaman minuutin ajan seisoi siinä vierelläni, huomasin, että hänelläkin oli kyyneleet 
silmissään.

”Esther”, hän sanoi minulle hiljaa. ”Lähestyessämme Israelin rannikkoa käänsin radion 
päälle, ja tiedätkö mitä sieltä kuului? Sama tuutulaulu, josta keskustelimme!” Tiesimme 
molemmat, että Israelin Messias pehmensi hänen sydäntään. Seuraavien parin päivän aika-
na Hän sulatti kaiken Janin vastarinnan, ja hän sai vihdoinkin vastauksen koko elämäänsä 
vaivanneisiin kysymyksiin. Se oli kaunista katseltavaa, ja kaikki nuo kamalat ateriat olivat 
nyt sen arvoisia. Se oli myös muistutus, tosin lempeä sellainen, Hänen rakkautensa suuruu-
desta ja herkkyydestä. Rakkaus, jota yksikään sydän ei voi kestää, rakkaus, jota olin melkein 
halveksinut.

Palattuani Israeliin, antoi Herra minun ymmärtää, etten matkustaisi ainoastaan Neu-
vostoliittoon, vaan myös Australiaan ja Uuteen Seelantiin. Minusta se ei vaikuttanut kovin 
suoralta reitiltä, mutta otin yhteyttä erääseen ystävääni Australiassa ja erääseen toiseen Uu-
dessa Seelannissa. Kerroin, että tulisin kumpaankin maahan heinä- elokuussa, ja että olisin 
halukas puhumaan, missä vain Herra avaisi ovet. Kuuliaisena Herralle varasin yhdensuun-
taisen lipun Australiaan. Minusta tuntui valtavan kalliilta matkustaa niin kauas, ja saatoin 
vain pitäytyä siinä uskossa, että en ollut kuullut Herran kehotusta väärin. Nyt, kuten aina, 
Hän siunaa uskollisesti kuuliaisuutemme. Parin viikon kuluttua tuli Australian viisumini 
postissa, ja samalla hetkellä kun näytin sitä ystävilleni soi ovikello, ja postinkantaja toi mi-
nulle sähkeen ystäviltäni Australiasta. He toivottivat minut tervetulleeksi.  

Herra oli vahvistanut minulle myös matkareitin. Ensin menisin Englantiin, sitten Nor-
jaan, Yhdysvaltoihin, Australiaan ja Uuteen Seelantiin, sitten Neuvostoliittoon, välipysäh-
dyksenä Tokio, Japanissa. Kiertelisin kolme viikkoa Neuvostoliitossa ja sen jälkeen matkus-
taisin junalla Moskovasta, Romanian ja Bulgarian kautta, Kreikkaan.

Myöhään eräänä iltana soitti Sidille, Betsylle ja minulle eräs yhteinen ystävämme. Hän 
oli huonolla menestystä koettanut löytää asuntoamme ja pyysi, että hakisimme hänet sii-
tä puhelinkioskista, josta hän soitti. Löysimme hänet lopulta ja ohjasimme hänet oikeaan 
osoitteeseen. Juodessamme yhdessä teetä mainitsin hänelle ohimennen, matkustavani pian 
Neuvostoliittoon.  Hänen tapaamisensa pimeänä, tuulisena iltana puhelinkioskilla, oli kuin 
kohtaus jostakin vakoiluelokuvasta. Kuullessaan matkastani, antoi hän minulle arvokkaita 
tietoja siitä, mitä olisi odotettavissa saavuttuani Neuvostoliittoon. Ymmärsimme, vaikkei 
hän sitä erikseen maininnutkaan, että hän itse oli ollut useammankin kerran itäblokin mais-
sa. 

Hän kertoi: ”Neuvostoliitossa toimii vakoilujärjestelmä, joka on länsimaalaiselle ihmi-
selle täysin käsittämätön. Heille se on ykkösasia. Kaikki se, mitä olet kuullut tähän men-
nessä, ja mikä on varmaan tuntunut sinusta liioittelulta, ei varmasti vastaa edes puoltakaan 

totuudesta. Sinun on syytä tietää, että KGB valvoo tarkkaan turistihotelleja. (KGB - Neu-
vostoliiton salainen palvelu.) Jokaisella hotellin käytävällä on nainen, jonka näennäinen 
tehtävä on antaa avaimet. Kuitenkin näiden naisten perimmäinen tehtävä on tarkkailla 
turistien toimintoja käytävällä ja tiedottaa välittömästi kaikesta epätavallisesta, tai epäilyt-
tävästä KGB:lle. Tällä tavalla he ovat tarkkaan perillä siitä milloin lähdet, milloin tulet, ja 
kenen seurassa sinut nähdään. Tämän lisäksi hotellihuoneita salakuunnellaan. Niin epäus-
kottavalta kuin tämä kuulostaakin, voit olla varma, että puhun totta. Älä siis tämän vuoksi 
sano mitään tärkeää hotelli huoneessa. Odota, kunnes olet ulkona kadulla. Jos sinun on 
hätätilassa sanottava jotakin, niin mene kylpyhuoneeseen ja laske vettä, sillä se häiritsee 
hetkellisesti mikrofoneja. Viisainta on kuitenkin säästää tärkeät keskustelut jonnekin muu-
alle kuin hotelliin. Varo myös taksinkuljettajia, erityisesti niitä, jotka ympäröivät hotellia 
mustissa autoissaan. He ovat myös KGB:n agentteja ja tietävät heti, minne olet menossa, 
ja se saatetaan. tiedoksi välittömästi. Ehdotan, että käytät julkisia kulkuneuvoja niin usein 
kuin mahdollista. Sinun täytyy myös olla tietoinen siitä, että Neuvostoliiton hallitus kieltää 
jyrkästi ottamasta yhteyttä maan omiin kansalaisiin. Mikään ei saa heitä yhtä suunniltaan 
ja vainoharhaisiksi kuin se, että Neuvostoliiton kansalaisilla on joitakin yhteyksiä länsimaa-
laisiin Jos sinun tarvitsee soittaa jollekin, ennen kuin vierailet heidän luonaan, niin vältä 
käyttämästä hotellin puhelimia. Käytä sen sijan kadulla olevia puhelimia, jotka ovat jonkun 
matkan päässä hotellista.”

Tällainen tuntui oudolta ollakseen totta. Muutaman päivän kuluttua vierailin lakimie-
heni luona hänen toimistossaan. Mainitessani hänellekin tulevasta vierailustani Neuvosto-
liittoon, kertoi hän lähes sanasta sanaan saman kuin ystävämme. Kuullessani tiedot toiseen 
kertaan sellaiselta, jota kunnioitin ja johon luotin, tiesin, että minun tuli suhtautua siihen 
vakavasti. Tunnistin sen lopulta Herran valmisteluksi tätä rautaesiripun taakse suuntautu-
vaa matkaa varten. Olin kertonut herra G:lle ennen lähtöäni Yhdysvalloista sen, että en 
pitänyt lainkaan seuramatkoista, vaan matkustaisin Neuvostoliittoon mielelläni yksin. Nyt 
ymmärsin, miten tärkeää se oli. Jos olisin yksin, ei minun tarvitsisi jatkuvasti murehtia mitä 
sanoisin hotellihuoneessa. Yksinäni hotellihuoneessa saatoin myös olla avoin, ja kuunnella 
Herraa. Kuulin jälkikäteen myös sen, että turistiryhmiä pidetään tarkan valvonnan alaisina, 
ja sen tähden minun olisi ollut äärimmäisen vaikeaa erota ryhmästä herättämättä huomiota. 
Yksityistä viisumia, jollaista anoin, on yleensä lähes mahdotonta saada, mutta Herra, jota 
palvelemme, on Herra kaikissa asioissa.

Muutaman päivän kuluttua keskustelin erään turistiryhmän kanssa, erään jerusalemi-
laisen hotellin pohjakerroksessa. Olimme pienessä huoneessa baarin takana. Norjalainen 
aviopari, Oddrun ja Carl, tulivat kuuntelemaan. Oddrun sairasti syöpää, ja oli tullut pyytä-
mään esirukousta ryhmän vetäjältä. He olivat lukeneet minusta norjalaisesta lehdestä joita-
kin vuosia aikaisemmin. Kokouksen jälkeen he kutsuivat minut vierailemaan luonaan Nor-
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jassa, kun menisin sinne seuraavassa kuussa. Uusi tärkeä lanka lisättiin Kankurin loimeen, 
kuten tulet pian huomaamaan.

Kesäkuun kahdeksantena, v.1980, hyvästelin surullisena pienen ystävieni ryhmän, joka 
oli tullut saattamaan minua lentokentälle. Tiesin, että kuluisi monia viikkoja, ennen kuin 
näkisin heidät uudelleen. Saavuin Lontooseen, jossa koin monia iloisia tapaamisia vanhojen 
ystävieni kanssa. Puhuin myös eräässä rakkaassa kirkossa, keskienglantilaisen teollisuusalu-
een kaupungissa, Birminghamissa. Viikon lopulla matkustin lautalla, Harwichistä, Englan-
nista Osloon, Norjaan. Lautalla tapasin antautuneen uskovaisen Gambiasta. Hän opiskeli 
eräässä raamattukoulussa Englannissa, ollakseen paremmin valmistautunut viemään Sanaa 
kansalleen. Hänen uskonsa vahvisti omaani, joka näin pitkän ja epävarman matkan alussa 
horjui melkoisesti.

Minut oli kutsuttu Norjaan puhumaan ”Ordet og Israel” - järjestön (Sana ja Israel) 
kesäkokoukseen. Ensimmäisen viikon vietin Jennyn ja Wolfgangin kanssa. He olivat olleet 
lohduttajiani, ja suurena apuna kuuden elämäni surullisimman kuukauden aikana. Herra 
oli hyvä, salliessaan meidän nyt, neljän vuoden kuluttua, kokea yhdessä iloisempia aikoja.

Eräänä iltana Jenny ja minä vierailimme Oddrunin ja Carlin luona. He olivat aviopari, 
jonka olin tavannut hotellissa, Jerusalemissa. Aikaisemmin samana päivänä he olivat tör-
männeet joihinkin ystäviinsä, joita eivät olleet tavanneet moniin vuosiin. He olivat pyytä-
neet myös heitä liittymään seuraamme. Heidän saavuttuaan esitteli Kris itsensä ja kertoi toi-
mivansa fyysikkona yliopistossa. En osannut odottaa hänen seuraavaa lausettaan, ja luulen 
sydämeni jättäneen pari lyöntiä väliin, kun hän alkoi kertoa elämästään seuraavaa: ”Minun 
pääasiallinen työni on kuitenkin kristittynä yrittää vapauttaa Neuvostoliiton juutalaiset...” 

Hän oli hämmästynyt kuullessaan minun suunnittelevan matkaa Neuvostoliittoon syk-
syllä. Me kuusi keskustelimme yhdessä useita tunteja, ja seuraavana päivänä Jenny ja minut 
oli kutsuttu tapaamaan Krisiä hänen toimistoonsa yliopistolle. Hänellä oli tietoja monista 
neuvostoliittolaisista juutalaisperheistä, joita oli vainottu, koska he olivat anoneet viisumia 
Israeliin. Hän tunsi henkilökohtaisesti monia näistä perheistä ”Monet ovat tiedemiehiä”, 
hän kertoi, ”jotka ovat menettäneet työnsä hieman sen jälkeen, kun ovat anoneet lupaa läh-
teä.. He ovat muodostaneet maanalaisen yliopiston, johon monet tiedemiehet lännestä ovat 
osallistuneet. Tämän kautta minä olen tutustunut moniin heistä.” Hän antoi erään mosko-
valaisperheen osoitteen, samoin leningradilaisen ja kiovalaisen, joissa saatoin vierailla. Olin 
suunnitellut käyväni juuri näissä kolmessa kaupungissa. Hän kertoi myös, että perheitä vai-
nottiin, ja että he olivat KGB:n silmälläpidon alaisina. ”Älä yritä peitellä vierailujasi näissä 
kodeissa, koska KGB tietää kuitenkin missä olet. Mene vain! Mutta on hyvin tärkeää, että 
pyydät ystäviäsi muodostamaan jokaisena päivänä, jona olet siellä, rukousketjun KGB:n 
voimaa vastaan. Herra estää KGB: ta tekemästä mitään sinulle tai perheille, joiden luona 
vierailet!”  Se oli todella tärkeä neuvo.

Tämä oli ensimmäinen vinkki. Vierailisinkin siis Neuvostoliiton juutalaisten, enkä 
uskovien luona. Olin tästä yllättynyt. Kris antoi minulle myös Ida Nudel -nimisen nai-
sen kuvan. Venäjän *refusnikit kunnioittavat häntä hänen rohkeutensa ja epäitsekkyytensä 
vuoksi. Hänet pakotettiin neljäksi vuodeksi sisäiseen karkotukseen, koska hän laittoi lipun 
parvekkeelleen. Hän pyysi siinä viisumia Israeliin. Otin kuvan ja osoitteen, tuntien hengen 
yhteyttä Krisin kanssa. Hän oli ollut kuuliainen käskylle siunata Jumalan valittua kansaa.

* Refusnik tarkoittaa juutalaista, jolta on evätty muuttoviisumi (suomentajan huomau-
tus).

Uskonelämässä on aikoja, jolloin Herran apu tulee niin kosketettavalla tavalla, että se 
on lähes musertavaa. Juhannusaattona tapasin uskovan, joka oli palvellut Herraa monia 
vuosia Koreassa. Hän antoi minulle yhteystietoja ja suositteli missä asua Tokiossa. Sain 
häneltä myös suuren Leningradin kartan. Hänen vaatimattoman asuntonsa alapuolella asui 
hänen vaimonsa täti pienessä asunnossa. Hän oli sokea ja lähes satavuotias. Hän pyysi Jen-
nyä kirjoittamaan hänen puolestaan nimensä rakkauskirjekääröön. Sitten hän kertoi suu-
resta rakkaudestaan juutalaisia ja Israelia kohtaan. Hän tunnusteli tietään lipastonsa luo, 
avasi laatikon ja otti sieltä rahaa kysyen Jennyltä, kuinka paljon rahaa siinä oli. Sitten hän 
antoi summan minun käteeni ja sanoi: ”Se on sinulle.” Hänen vastauksensa kyyneleiseen 
kiitokseeni on uskovaisten huulilta iätön: ”Älä kiitä minua, sillä se on Herralta!” Ja niinhän 
se olikin.

Osallistumiseni ”Ordet og Israel” -kongressiin seuraavalla viikolla oli oikein onnistu-
nut. Suomalainen ystäväni Marja, jonka olin tavannut viimeksi Haifan nuorisohotellissa, 
oli myös siellä. Minua rohkaisi, nähdessäni osallistujien keskuudessa niin paljon rakkautta 
Israelia kohtaan.

Heinäkuun alussa lähdin Norjasta Yhdysvaltoihin ja olin kiitollinen siitä ajasta, jonka 
olin saanut viettää Jennyn ja Wolfgangin luona. Saavuttuani Yhdysvaltoihin sain kuulla, 
että viisumini Neuvostoliittoon oli myönnetty, ja että liput odottivat minua herra G:n toi-
mistossa. USA:ssa minua odotti myös kirje Karen Kolbinskyltä. Hän kertoi siinä tapaami-
sestaan Richard Wurmbrandin kanssa:

”Rukoillessani puolestasi tänään ymmärsin Herran sanovan minulle, että Hän 
tulee lähettämään sinut rautaesiripun taakse  juutalaisten ja veljien tykö palvele-
maan heitä, mutta samalla tulemaan itse palvelluksi - kokiessaan heidän uskonsa 
kasvavan. Jos sanoma oli Herralta, tulee näin myös tapahtumaan. Kerro minulle, 
kun se tapahtuu!”

Tämä oli valtava vahvistus minulle, koska en ollut kertonut hänelle mitään aikeistani. Yh-
dysvalloissa minua oli heti myös odottamassa 1.800 dollaria. Sen summan tarvitsin kolmen 
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viikon Neuvostoliiton matkaani varten. Siinä oli mukana myös lentolippu Tokiosta Mosko-
vaan, junamatka Moskovasta Bukarestiin, sekä kaikki hotellimajoitukset, ja maiden sisällä 
tapahtuva matkustelu.

Saavuin myöhemmin päivällä herra G:n kotiin, vieläkin ymmälläni siitä helppoudesta, 
millä Herra oli avannut minulle oven Neuvostoliittoon. Herra G. tutustutti minut venäläi-
seen matkustamistapaan. Hän selitti minulle huolellisesti Intouristin voucher -systeemin. 
Hän oli järjestänyt minulle myös mahdollisuuden matkustaa minne tahansa Neuvostolii-
tossa ja Itä-Euroopassa. En voinut olla ihmettelemättä miten se kaikki oli onnistunut.

Olin suunnitellut tapaavani Yhdysvalloissa ensin Michaelin ja Joeyn ja sitten sisareni ja 
lankoni Minnesotassa.  Halusin tavata myös vanhempiani Arizonassa, ennen lähtöäni San 
Franciscosta Australiaan. Saavuttuani poikien luo Connecticutiin kuulin, että Joeyn ja Mi-
ken isä oli sotkenut päivät, ja että pojat olivat toisessa osassa maata tapaamassa sukulaisia. 
Hän sanoi kuitenkin, että pojille sopisi tapaaminen seuraavana viikonloppuna. Mutta lip-
puni Australiaan oli sellainen, ettei sitä voinut korvata, enkä siis voinut siirtää lähtöpäivääni 
Yhdysvalloista. Päätin siis perua vierailuni vanhempieni ja sisareni luo, jotta voisin viettää 
neljä päivää Michaelin ja Joen kanssa. Kun soitin sisarelleni Goldielle selittääkseni tilanteen, 
hän huudahti: ”Mutta sinun täytyy tulla! Olemme ilmoittaneet seurakunnassa jo aikoja 
sitten, että puhut perjantai-iltana. Ole kiltti ja tule, vaikka vain yhdeksi päiväksi.”

Rukoillessani viisautta tässä tilanteessa, olin aivan varma, että Herra käskisi minun pe-
ruuttaa matkan, ja jäämään lasten luokse. Sen sijaan Hän selvästi vahvisti, että oli Hänen 
tahtonsa mukaista mennä Minneapolisiin ja Arizonaan. Sydäntäni kouraisi huomatessani, 
että minulla olisi vain yksi päivä, torstai, aikaa olla Joeyn ja Miken kanssa. Olin järkyttynyt. 
Olin jo ehtinyt unohtaa, ettei elämämme Hänen kanssaan muodostu yhdestä ainoasta an-
tautumisesta, vaan jatkuvasta alistumisesta ja jatkuvasta myöntymisestä Hänen tahtoonsa 
niin, että Hän on elämässämme ensimmäisenä.

Mutta tämä yksi yhteinen päivämme olikin sitten täydellinen. Herra todella siunasi 
sen läsnäolollaan ja rakkaudellaan. Meillä oli niin paljon kerrottavaa toisillemme. He olivat 
etukäteen järjestäneet niin, että voisin katsoa heidän baseball-peliään lauantaina. He olivat 
myös suunnitelleet meille tekemistä kaikiksi neljäksi päiväksi, jotka olisimme olleet yh-
dessä. Oli hyvin vaikeaa kertoa heille, että olisimmekin yhdessä vain tämän yhden päivän. 
Sydäntäni särki rakkaus heitä kohtaan. Minulla ei ollut muuta vastausta kuin kyyneleet, 
nähdessäni heidän pettymyksensä.

Seuraavana aamuna, synkkänä ja sateisena päivänä, nousin surullisena lentokoneeseen 
ja aloitin matkani, joka veisi minut kauaksi Connecticutista. Lentokoneen noustessa Herra 
sanoi lempeästi: ”Aurinko paistaa pilvien yllä...” Olin silloin liian suuren itsesäälin vallassa, 
jotta olisin kyennyt vastaanottamaan Hänen tarjoamansa toivon sanaansa! Sitten Herra 
laittoi jälleen asiat oikeisiin mittasuhteisiin.Matkalla luin eräästä venäläisestä uskovaisesta, 

joka oli vankilassa, ja siis erossa lapsistaan, neljätoista vuotta. Nyt kykenin näkemään, että 
yksikin yhteinen päivä saattoi olla erityinen lahja Hänen kädestään. Aivan varmasti aurin-
gonpaiste odotti pilvien yläpuolella!

Goldie oli minua vastassa lentokentällä Minneapolisissa. Kömmittyäni hänen autoonsa 
kiinnitin huomiota metalliseen rannerenkaaseen, joka oli hänen kädessään. Siihen oli kai-
verrettu: ”Ida Nudel   21/6/1978”   

Hän kantoi ranteessaan samaa nimeä, joka oli ollut Krisin antamassa valokuvassa! Gol-
diella ei ollut aavistustakaan, miksi olin niin ymmälläni. Hän kertoi, että koko juutalainen 
yhteisö, ja jokainen messiaanisen seurakunnan jäsen piti ketjua symbolina yhteydestään 
Neuvostoliiton juutalaisiin, joilta oli kielletty maastamuuttoviisumi Israeliin. Puhuessani 
illalla seurakunnassa, ja kertoessani aiotusta matkastani Neuvostoliittoon syyskuussa, olim-
me kaikki yhtä hämmästyneitä huomatessamme, kuinka Herra oli pitänyt meidät lähellä 
toisiamme näinä viitenä vuotena, kun he olivat seisseet rinnallani rukouksessa.

Seuraavana aamuna rukoillessani, ennen kuin jälleen puhui seurakunnalle, kehotti Her-
ra minua lukemaan heille seuraavat jakeet Raamatusta:

”Baabelin virtain vierellä - siellä me istuimme ja itkimme, kun Siionia muistelim-
me. Pajuihin, joita siellä oli, me ripustimme kanteleemme. Sillä vangitsijamme 
vaativat meiltä siellä lauluja ja orjuuttajamme iloa: ’Veisatkaa meille Siionin vir-
siä’.
 Kuinka me voisimme veisata Herran virsiä vieraalla maalla?

Jos minä unhotan sinut, Jerusalem, niin unhota sinä minun oikea käteni.
 Tarttukoon kieleni suuni lakeen, ellen minä sinua muista, ellen pidä Jerusalemia 
ylimpänä ilonani…” Ps. 137: l - 6

Herra kehotti minua kysymään heiltä: ”Kuinka voitte laulaa ylistystä Jumalalle vieraalla 
maalla? Vuosisatojen ajan ovat kansamme jäsenet eläneet - toivoen, että saisivat palata Lu-
vattuun maahan. Ja nyt, meidän aikanamme, ensimmäistä kertaa lähes kahteentuhanteen 
vuoteen, on olemassa maa, joka on erotettu Jumalan antamaksi kotimaaksi juutalaisille. Se 
on yhteinen perintömme, jonka Kaikkivaltias Jumala on meille antanut. Mitä siis teette 
hajallanne tässä maassa?”

Se oli haaste heille, kutsu Jumalalta palata kotiin Siioniin. Hän voiteli sanoman niin 
syvästi, että kaikki alkoivat itkeä. Valitusten keskellä vanhahko juutalainen, erään seura-
kunnan jäsenen isä, kosketti olkapäätäni. Menimme yhdessä keskustelemaan eteiseen, ja 
tilanne päättyi siihen, että hän antoi elämänsä ja sydämensä Israelin Messiaalle. Olin niin 
kiitollinen, että olin kuunnellut Herraa, enkä luonnollista kaipaustani – saada olla Joeyn ja 
Michaelin kanssa katsomassa heidän baseball-peliään. Nyt sen sijaan yksi ihminen toivo-
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tettiin tervetulleeksi taivaaseen, ja messiaanisjuutalaista seurakuntaa oli haastettu tulemaan 
kotiin Israeliin!

Juuri ennen lähtöäni, antoi seurakunnan johtaja minulle rannekkeensa, johon oli kir-
joitettu Idan nimi. ”Vie se mukanasi Venäjälle”, hän pyysi.

Tämänkin ihmeen jälkeen Herralla oli vielä yksi yllätys varattuna! Tunti ennen lähtöäni 
Minneapolisista Herra antoi rahat, jotta sisareni Goldie saattoi lentää kanssani vanhem-
piemme kotiin Arizonaan. Se oli ensimmäinen kerta moniin vuosiin, kun saatoimme olla 
yhdessä perheenä. Se oli varsinainen yllätys vanhemmilleni. Nyt sain kertoa vanhemmilleni 
kaiken vierailustani Roomaan, rukousaamiaisesta ja tulevasta matkastani Neuvostoliittoon. 
Isäni perhe oli kotoisin Ukrainasta, Kiovan lähellä olevista kylistä. Isääni kiinnosti erityisesti 
tämä matkan osuus. Viimeisenä aamuna he kuitenkin sanoivat minulle jälleen, että olin 
järjiltäni ja pettänyt juutalaisuuden (he olivat edelleenkin juutalaiset vanhempani), mutta 
tiedän, että monta siementä istutettiin. 

Seuraavana aamuna nousin koneeseen, joka veisi minut ’maan ääriin saakka...’.
Aina matkustaessani Herran asialla, Hän lähetti minut matkaan yhdensuuntaisella li-

pulla. Minulla oli yleensä niin vähän rahaa, ettei se edes riittänyt seuraavaan kohteeseen.
Vaini Hänen tuli tietää taloudellisista tarpeistani. Hän antoi minun ymmärtää, että jos olen 
Hänen tahdossaan, niin silloin Hänen kuului myös antaa minulle tarvittavat varat, pääs-
täkseni seuraavaan kohteeseen, missä Hän haluaisi minun olevan. Ollessani jälleen kerran 
pennittömänä jossakin ja etsiessäni Herralta apua, hän ilmoitti minulle kiusoitellen: ”Jos en 
anna sinulle rahaa päästäksesi seuraavaan paikkaan, niin se merkitsee vain sitä, että sinun 
tulee viettää loppuelämäsi siellä missä nyt olet. Miksi siis murehdit?”

Saavuin siis Sydneyhyn, Australiaan, yhdensuuntaisella lipulla, kokonaista 20 dollaria 
taskussani. Erään uskovan oli määrä olla minua vastassa Sydneyssä. Pian minulle kuiten-
kin valkeni, ettei kukaan ollut vastassa. Soitin saamaani puhelinnumeroon. Automaattinen 
puhelinvastaaja kuulutti, ettei kukaan ollut kotona, ja kehotti minua jättämään viestin ää-
nimerkin kuultuani. Sanoin aivan lamautuneena: ”Täällä Esther. Olen saapunut ja soitan 
uudelleen.”

Sitten sanoin Herralle: ”Hienoa, mutta mitä nyt? Olen täällä, lähes niin kaukana kotoa 
kuin mahdollista. Kukaan ei ole minua vastassa, eikä minulla ole juuri ollenkaan rahaa, eikä 
lippua, päästäkseni täältä pois!”

Odotin saavani Häneltä jonkin käytännön neuvon, jonkin toivonkipinän, mutta sen 
sijaan Hän vastasi odottamatta: ”Sinä tulet ostamaan asunnon Jerusalemista...” Sillä hetkel-
lä ei näyttänyt mahdolliselta edes se, että koskaan näkisin Jerusalemia. En tiennyt kuinka 
suhtautua näin mahdottomalta ja epätodennäköiseltä vaikuttavaan tietoon.

Kysyin informaatiopisteestä neuvoa, ja he ehdottivat, että menisin lentokenttäbussil-
la Sydneyhyn. Jos en vieläkään saisi yhteyttä ystäviini, niin siellä oli nuorisohotelli, josta 

löytäisin halvan yöpymispaikan. Tunnin kuluttua olin heidän antamassaan osoitteessa. Se 
oli keskellä ’King’s Crossia’, huomattavan huonomaineista kaupunginosaa. Auto jätti mi-
nut ränsistyneen rakennuksen eteen, josta kysyin majoitusmahdollisuuksia. ”Meillä ei ole 
yhden hengen huoneita. Sinun on nukuttava yhteismajoituksessa ja autettava siivouksessa, 
mikäli aiot jäädä tänne”, kuului tyly vastaus. 

Suunnilleen näihin aikoihin alkoi ihana odotuksen tunne kasvaa sydämessäni. Olin 
matkustanut riittävän kauan Herran asioilla tietääkseni, että jos asiat menivät näin huo-
nosti, niin se johtui saatanan vihasta niitä hienoja asioita kohtaan, jotka pian alkaisivat 
tapahtua. Hymyilin ja aloin ylistää Herraa. Niin sitten kävikin, että minut pian pelastettiin 
King’s Crossista, ja sain puhua monessa tilaisuudessa Sydneyssä, Birsibanessa ja Melbour-
nessa. Koin siunaavana sen lämmön, joka tuli niin monelta sydämeltä, Hänen rakkautensa 
tervehdyksenä.

Jatkoin matkaani Uuteen Seelantiin, hätkähdyttävän kauniiseen saarivaltioon. Sain pu-
hua mm. kristillisellä radioasemalla, Christchurchissä, Etelä-Saarella, sekä kolmessakymme-
nessä eri kokouksessa 22 päivän aikana! Vietin myös tunnin Yakov Morrisin kanssa. Hän 
on Israelin suurlähettiläs Uudessa Seelannissa. Hän liikuttui nähdessään uusseelantilaisen, 
mieltä lämmittävän innostuksen rakkauskirjekääröä kohtaan ja niin monia tuhansia alle-
kirjoituksia.

Keskustelumme aikana hän antoi minulle seuraavan ongelman mietittäväksi: ”Kuvitel-
laan, että erämaassa on herrasmies ja juutalainen. Molemmat ovat kuolemassa kuivuuteen, 
ja heillä on yksi lasillinen vettä välissään. Jos herrasmies jakaisi sen, niin molemmat kuoli-
sivat, jos taas juutalainen joisi veden, niin ainakin yksi henkilö eläisi. Mitä te, Jeesukseen 
uskovana juutalaisena, tekisitte?”

Se olikin kysymys, johon en heti pystynyt antamaan minkäänlaista vastausta. Seuraaval-
la viikolla Herra kehotti minua kirjoittamaan hänelle kirjeen, jossa kertoisin, kuinka paljon 
olin iloinnut vierailustani. Samalla voisin vastata hänen tekemäänsä kysymykseen. Kirjoitin 
mm. näin:

”Muistatte varmaan keskustelumme herrasmiehestä ja juutalaisesta?
Tapaamisemme jälkeen Herra on auttanutn minua vastaamaan kysymykseenne.
Vastaus kuuluu näin:” Minä voisin antaa vesilasin pois, 
sillä Herra olisi voimallinen pitämään minut hengissä ilman sitä!”

Monien kiireisten viikkojen jälkeen Herra antoi minulle viiden päivän lepotauon matkalla-
ni Honolulusta Japaniin. Hänen armollinen lahjansa hämmästytti minua. Iloitsin saadessa-
ni viettää hiljaisia päiviä ja uudistua Hänen lempeässä rakkaudessaan.

Eräänä iltapäivänä Waikikissä, Herra kehotti minua ilmoittautumaan iltapäivän ’lu-
auun’. Se on polynesialainen juhla, joka pidettiin eräällä lahdella, jonkun matkan päässä 
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kaupungista. Tottelin Häntä hyvin epäilevänä. Heti istuuduttuani, alkoi vierelläni istuva 
nuori nainen jutella kanssani. Hän kertoi olevansa armenialainen. Tulimme hyvin toimeen 
keskenämme, ja vietimmekin sitten lopun iltapäivää yhdessä.

’Luaun’ aikana seremoniamestari kysyi yleisöltä mistä maasta kukin oli kotoisin. Nostin 
käteni ja kerroin olevani Israelista. Hetken kuluttua jouduinkin sitten sen vuoksi pulaan. 
Soitettuaan hetken polynesialaista musiikkia, ilmoittivat he polynesialaisen tanssin pika-
kurssin alkavan ja pyysivät yleisön joukosta vapaaehtoisia mukaan. Koska vapaaehtoisia tuli 
vain vähän, huusi seremoniamestari: ”Missä se israelilainen on? Tulkaa tänne!” Hän työnsi 
minut näyttämölle. Tiesin, että Herra oli järjestänyt minut tähän, enkä sillä hetkellä arvos-
tanut Hänen huumorintajuaan tippaakaan. Minulle annettiin myöhemmin todistus, jossa 
kerrottiin, että Esther Dorflinger on suorittanut menestyksekkäästi polynesialaisen tanssin 
pikakurssin Paradise Coven Luaussa. Voi hyvä tavaton!

Tässäkin oli Herralla tietysti suuremmat tarkoitukset mielessään. Armenialainen tyttö 
tuli myöhemmin illalla hotelliini juomaan kanssani kupin kahvia. Hän kertoi, kuinka hän 
oli kahdeksan vuotta aikaisemmin tuntenut Herran henkilökohtaisella tavalla. ”Pyysin sil-
loin Häneltä apua eräässä minua miellyttäneessä asiassa, mutta kun näytti, ettei se lainakaan 
ole Hänen tahtonsa mukainen pyyntö, lähdin pois Hänen luotaan, ja siitä lähtien olen vain 
odottanut.”

Hymyilin ja sanoin: ”Tiedätkö, että voit yhtä hyvin luovuttaa ja palata Hänen luokseen, 
sillä Herra ei voi, eikä tule siunaamaan sellaista, mikä ei ole Hänen tahdossaan. Hän rakas-
taa sinua edelleen, ja olen varma, että Hän lähetti minut ’luauun’ siksi, että saatoin kertoa 
tämän sinulle. Älä hetkeäkään luule, että voit olla yhtä itsepäinen kuin Hän. Luovuta ja pa-
laa Hänen tykönsä, sillä Hänen rakkautensa sinua kohtaan on ikuinen. Hän ei voi suostua 
sellaiseen, mikä on Hänen korkeimman tahtonsa vastaista sinun elämässäsi.” Ja niinpä tämä 
tyttö, monien yksinäisten vuosien jälkeen, sai palata Paimenen helmaan. Jouduin myöntä-
mään, että vaikka minun oli pakko tanssia ’hulaa’, oli se hänen ilonsa näkemisen arvoista.

Tokiossa viivyin vain muutaman päivän ja pian olin jo nousemassa Aeroflotin konee-
seen suuntana Moskova.

      

26. LUKU

”VANHA MAA”
 

Isovanhempani, isäni puolelta, olivat juutalaisia siirtolaisia Ukrainasta. Isoisäni oli pieni 
mies, jolla oli mahtavat riippuvat viikset. Hänen nimensä oli Josef Korsunsky. Hän oli 
yksi ystävällisimmistä ja lempeimmistä miehistä, jonka olen koskaan tavannut. Isoäitini 

Rose oli suuri ja hyvin hallitseva nainen, ja hänellä oli rautainen tahto. Kuulin usein heidän 
kertomiaan muistoja vanhasta maasta, ja koska olin lapsi, jolla oli vilkas mielikuvitus, yritin 
kuvitella millaista elämä heidän pikkukylissään oli ollut. Suurin osa heidän ystävistään oli 
myös kotoisin ’vanhasta maasta’. Usein lähdin isoäitini ja hänen ukrainalaisten ja venäläis-
ten ystäviensä kanssa New Yorkin juutalaiselle torille. Se kuhisi elämää, ja pienelle lapselle, 
joka oli kotoisin hiljaisesta Uuden- Englannin kaupungista, se oli aina suuri seikkailu.

Isovanhempani olivat lähteneet Neuvostoliitosta Yhdysvaltoihin vuoden 1902 paik-
keilla, ja kasvattivat kuusi lastaan Wilkers-Barressa, Pennsylvaniassa. Heidän ensimmäinen 
kotinsa oli niin lähellä ratakiskoja, että seinät tärisivät junan höyrytessä ohi.

Tuntui kummalliselta, että minä olin nyt matkalla ’vanhaan maahan’, paikkaan, jos-
sa sukuni oli asunut kauan aikaa sitten. (Äitini isovanhemmat olivat tulleet Itävallasta ja 
Puolasta.) Ajatukseni palasivat lapsuusvuosiini, koneen noustessa Tokion Naritan kentältä, 
suunnaten kohti Moskovaa.

Herra oli tehnyt minulle selväksi, ettei minun tehtäväni ollut viedä Raamattuja Venä-
jälle muuta kuin se määrä, mikä oli sallittu henkilökohtaista käyttöä varten. Niinpä, saavut-
tuani Moskovan lentokentän tulliin, ei minulla ollut juuri mitään sellaista, mistä olisi ollut 
kielteisiä seurauksia, jos tulli olisi sen löytänyt. Minulla oli kaksi Yhdysvaltojen passia: yksi, 
missä oli kaikki Israelin viisumini, ja toinen, millä matkustin muualla maailmassa. Monella 
maalla, etenkin rautaesiripun takana, ei ole diplomaattisuhteita Israelin kanssa, ja näin ol-
len minua ei olisi päästetty maahan. Sen tähden olin huolellisesti kätkenyt sen passin, jossa 
olivat Israelin viisumit. Olin myös kätkenyt juutalaisten perheiden osoitteet ja Ida Nudelin 
rannerenkaan ja kuvan.

Kun viisumini oli hyväksytty, ohjattiin minut lentokenttäpoliisin luo, ja minua keho-
tettiin avaamaan matkalaukkuni. En ollut koskaan aikaisemmin kohdannut sellaista vastus-
tusta, kuin mitä oli valmistautua matkalle rautaesiripun taakse. Tiesin, että jos olisin tullut 
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Neuvostoliittoon Jumalan tahdon ulkopuolella, olisin saattanut vaarantaa niiden hengen, 
joiden luona aioin vierailla. Se pisti miettimään. Heidän tutkiessa matkalaukkuani tajusin 
tilanteen todellisen vakavuuden. Sydämeni alkoi takoa, ja sisimmässäni huusin Herralle, 
että Hän suojelisi niiden elämää, jotka hän oli uskonut huostaani. ”Voi Herra, älä anna hei-
dän löytää osoitteita tai rannerengasta!” He tutkivat kaiken mitä omistin, lukuun ottamatta 
niitä kolmea esinettä, joihin tavarat oli kätketty!

Hetki tämän tarkastuksen jälkeen minut ohjattiin Intouristin varaamaan mustaan au-
toon, ja minut kuljetettiin pitkin Moskovan katuja hotelliin, johon minut oli määrätty. Pää-
kaupungissa oli synkkä ja painostava tunnelma. Kaupunki vaikutti mahdottoman suurelta! 
Kaikkialla oli Leninin kuvia. Hänet oli korotettu Jumalan tilalle.

1

Hotellissa minua odotti iloinen yllätys. Herra G. oli siellä ottamassa minua vastaan!  Sat-
tuma oli tuonut hänet Moskovaan juuri silloin, kun minäkin olin siellä. En osaa kuvailla, 
kuinka iloissani olin nähdessäni hänet. Hän auttoi minua tottumaan venäläisen matkailun 
muodollisuuksiin. Hän näytti minulle venäläisessä hotellissa ruokailemisen mutkikkuuden 
(yleensä ei ole tarjolla mitään ruokalistalla mainittua). Hän auttoi minua orientoitumaan 
ylipäänsä kaikkeen. Hänen apunsa oli todella kuin Herran auttava käsi, ja minusta oli surul-
lista sanoa hänelle näkemiin, lähtiessäni kahden päivän kuluttua Leningradiin.

Leningradissa pääsin tapaamaan listallani olevaa ensimmäistä perhettä. Tiesin, ettei mi-
nun pitänyt tilata taksia, kun matkasin näihin osoitteisiin. Norjasta saamani kartan turvin 
kuljin oman onneni nojassa. Monen tunnin kuluttua löysin lopulta asunnolle ja pääsin 
näkemään palan paikallista, neuvostoliittolaista elämää, jota turistit harvoin näkevät. Elämä 
rautaesiripun takana on sanoinkuvaamattoman ankeaa. Ruokakaupat kaikkialla ovat lähes 
tyhjiä. Niissä ei ole juuri muuta myytävää kuin kaalia, perunoita ja linnunruoaksi kelpaavia 
omenoita. Ihmisten on pakko seistä jonossa, jos halusivat ostaa sellaisia ’luksustuotteita’ 
kuin tomaatteja. Tavaratalojenkin tuotevalikoima on surkea. Suurin osa kerrostaloista on 
kurjassa kunnossa. Neuvostoliitossa valtio omistaa kaiken, eikä minkäänlaista yksityisyrit-
teliäisyyttä sallita, lukuun ottamatta kukkien myyntiä. (Ihmisillä on lupa myydä itse kas-
vattamiaan kukkasia, ja he seisovat pitkään ulkona, voidakseen myydä kourallisen kukkia.)

Ihmiset ovat myös hyvin pelokkaita. Heitä on kielletty puhumasta ulkomaalaisten kans-
sa, eivätkä he pysty luottamaan edes naapureihinsa, koska ilmiantajia on niin paljon. Oli 
murheellista nähdä niin paljon nujerrettuja ihmisiä ja tietää, ettei heillä ollut edes toivoa.

Löydettyäni vihdoin Ida ja Aba Taratutan asunnon koputin ovelle, mutta kukaan ei 
tullut avaamaan. Se oli masentavaa, olinhan etsinyt heidän kotiaan melkein koko päivän. 
Rukoiltuani ymmärsin, että voin pudottaa viestin heidän postilaatikkoonsa kertoakseni, 

että palaisin seuraavana päivänä kello yksitoista.
Seuraavana aamuna Ida vastasi koputukseeni ja otti minut lämpimästi vastaan heidän 

pieneen asuntoonsa. Ida selitti, ettei hänen miehensä olisi kotona kahteen viikkoon. ”Hän 
on tiedemies”, hän selitti, ”mutta heti kun olimme anoneet viisumia Israeliin, erotettiin 
hänet työstään. Hän ei kyennyt pitkään aikaan saamaan minkäänlaista työtä, mutta nyt 
hän työskentelee eräällä rakennustyömaalla, melko kaukana Leningradista. Hän pääsee käy-
mään kotona vain harvoin lyhyille vierailuille.”

Hän kertoi heidän olevan peloissaan myös poikansa puolesta. Hän oli kahdeksantois-
tavuotias, ja saattoi joutua pidätetyksi milloin tahansa, sillä hän oli kieltäytynyt menemästä 
neuvostoarmeijaan, koska oli anonut viisumia Israeliin. Luulen, ettemme lännessä kykene 
täysin ymmärtämään, minkälaista tuskaa äiti joutuu kantamaan. Emmehän koskaan ole 
joutuneet kokemaan samaa.

Myöhemmin hän kysyi, olinko huomannut, että kaupoissa oli myytävänä ainoastaan 
kaalia. Talvella tilanne oli vieläkin pahempi. Olympialaisten aikana oli kulunut valtavasti 
ruokaa ja sillä, mikä jäi jäljelle, ruokittiin turisteja ja eliittiä, venäläisen hallitustavan mu-
kaan. 

Ida oli hämmästynyt kuullessaan minun tulleen Israelista, ja keskustelimme aiheesta 
pitkään. Kerroin maasta, jonne pääsemisen vuoksi hän oli valmis riskeeraamaan kaiken. 
Kuudenkymmenen vuoden ajan Neuvostoliiton hallitus on systemaattisesti yrittänyt tu-
kahduttaa uskon Jumalaan, sekä kaiken uskontoon viittaavan. Monet perheet, kuten Idan 
ja Abankin perheet, kasvoivat, tietämättä mitään muuta juutalaisuudesta, kuin että heitä 
syrjittiin juutalaisuutensa tähden. He saattoivat tuskin muistaa vanhempiensa, tai isovan-
hempiensa perinteitä. Kuitenkin Jumalan ihmeitä tekevän käden kautta ja painostuksesta 
huolimatta, syttyi heidän sydämensä herkästi juutalaisuudelle. Se oli niin voimakasta, että 
he halusivat riskeerata kaikkensa, päästäkseen Israeliin, kotimaahansa.

Ida kertoi hellästi, että Aba opetti hepreaa, ja että vanhat perinteet, juutalainen perintö, 
oli heräämässä eloon heidän keskuudessaan. Hän kertoi myös, että heidän asuntonsa oli 
keväällä tarkoin tutkittu, ja poliisi oli takavarikoinut kaikki hepreankieliset kirjat. Englan-
ninkielisiä kirjoja ei viety. Heillä oli siis edelleen Raamattu. Hän selitti myös, että tavallaan 
oli helpottavaa, kun valtio tiesi heidän haluavan lähteä maasta. Se antoi heille tietyllä tavalla 
vapauden olla juutalaisia, jota heillä aikaisemmin ei ollut ollut. Hänen mielestään (koska he 
olivat olleet refusnikkejä jo kahdeksan pitkää vuotta), heitä käytettiin varoittavana esimerk-
kinä toisille, etteivät nämä anoisi muuttoviisumeita. ”Mutta”, hän lisäsi, ”meillä on kaikesta 
huolimatta toivo.” Ja se olikin varsinainen vastakohta muille ihmisille, tuossa painostavassa 
maassa.

Rohkaisin häntä kertomalla Jumalan suuresta rakkaudesta heitä kohtaan. Kerroin hä-
nelle myös monista Israelissa koetuista ihmeistä, jotka ovat tapahtuneet viimeisten kol-
menkymmenenkahden vuoden aikana. Kerroin myös Jeesuksesta, kuinka Hän on kaikkien 
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Jumalan antamien messiaanisten lupausten täyttymys meidän kansallemme. Hän oli hyvin 
hämmästynyt. Hän ei ollut koskaan aikaisemmin kuullut tällaisesta uskosta. Sitten kerroin 
siitä rakkaudesta, joka todellisilla Jeesuksen seuraajilla on Israelia ja juutalaisia kohtaan. Hän 
liikuttui syvästi.

Ida tarjosi minulle teetä ja keksejä ja antoi muistoksi kauniin, puisen lusikan, joka oli 
käsin tehty kaukaisessa ukrainalaisessa kylässä. Huomasimme, että hänen isovanhempansa 
olivat kasvaneet samassa kaupungissa, josta isoäitini oli kotoisin.

Lähdettyäni hänen kodistaan ostin ’Berioska’ -turistikaupasta aivan samanlaisen puuas-
tian kuin hänellä oli, että voisin tarjota hänelle siitä keksejä sinä päivänä, kun he saapuisivat, 
ja saisin toivottaa heidät tervetulleiksi Jerusalemiin. Sydämeni täyttyi ihmetyksellä ymmär-
rettyäni, että Herra oli sallinut minun tuoda Hänen rakkauttaan näin rohkealle juutalais-
naiselle Neuvostoliitossa! Se oli siunattu hetki.

Seuraava pysähdyspaikkani oli ukrainalaisessa Kiovan kaupungissa. Monet seikat siel-
lä toivat mieleeni lapsuusmuistot niiltä ajoilta, jotka vietin ukrainalaisten isovanhempieni 
kanssa. Jotkut kylät vaikuttivat ajattomilta, ja saatoin lähes nähdä, millaista heidän elämän-
sä oli täytynyt olla.

Kiovassa minun oli määrä mennä tapaamaan Vladimir Kislik- nimistä tiedemiestä. Kä-
vin uskollisesti joka päivä hänen asunnollaan, mutta kukaan ei koskaan vastannut koputuk-
seeni. Lauantaina, viimeisenä päivänäni Kiovassa, heräsin odottaen, että Herra olisi jälleen 
lähettänyt minut hänen kotiinsa, mutta sen sijaan hän kehotti minua menemään ostoksille! 
Itse asiassa Herra ei kehottanut minua menemään Vladimirin kotiin ennen kuin kello kol-
melta iltapäivällä. Minusta se oli käsittämätöntä. Junani oli määrä lähteä iltakymmeneltä, 
ja kello seitsemältä olin vielä sopinut tapaavani Sashan, nuoren venäläisen, jonka kanssa 
olin aterioinut hotellissa. Tiesin kuitenkin jo kokemuksesta, että Herran ajoitus on aina 
täydellinen.

Saavuttuani iltapäivällä hänen koputin innostuneen odottavaisena ovelle ja olin hyvin 
yllättynyt, kun vieläkään kukaan ei avannut. Herrahan oli kehottanut minua menemään 
siihen aikaan! Kääntyessäni lähtemään avautui vaappuvan hissin ovi, ja eräs pariskunta ko-
putti pienen käytävän päässä olevan asunnon ovelle. Nainen tuli avaamaan oven ja huomasi 
minun seisovan Vladimirin ovella. Hän kysyi mistä tulin. Herra kehotti minua kertomaan 
totuuden. ”Israelista”, vastasin. Hän pyysi minua tulemaan nopeasti sisään, kyynelten valu-
essa hänen silmistään

Pidin hänestä, vaikka hän ei osannut puhua englantia, enkä minä jiddishiä tai venäjää. 
Mutta sydämillämme me kykenimme puhumaan! Hän soitti heti jonkun englanninkieltä 
osaavan paikalle. Odotellessamme ttulkkia tarjosi hän minulle koko ajan jotakin syötävää ja 
vakuutteli: ”Englantia on tulossa, englantia on tulossa!” 

Hetken kuluttua ihastuttava nuori juutalaistyttö, Natasha, tuli tulkkaamaan meitä. Hän 
kertoi, että olin Shosannan, hänen tätinsä kotona. Täti oli samalla viikolla lähdössä Neuvos-

Maamerkki Punaisella torilla (tämä entinen kirkko on nykyisin ”museo”).

Vahdinvaihto Leninin haudalla Moskovan Punaisella torilla.
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toliitosta sisarensa luo Massachusettsiin. Herran ajoituksella saavuin juuri samalla hetkellä, 
jolloin hänelle oli suunniteltu läksiäisjuhlaa. Melko pian alkoi ovikello soida, ja juutalaiset 
perheet, yksi toisensa jälkeen, kerääntyivät Shoshannan pikkuriikkiseen asuntoon.

Natasha kertoi kaikkien olevan syvästi liikuttuneita siitä, että Jumala oli lähettänyt 
heidän luokseen jonkun, suoraan Israelista. He olivat tästä ihmeestä lähes sanattomia. He 
kertoivat kuulleensa Neuvostoliiton televisiosta ainoastaan Israelin vastaista propagandaa, 
ja nyt he halusivat saada kuulla totuuden. Monet heidän keskuudessaan olivat anoneet vii-
sumia Israeliin, myös Natasha ja hänen vanhempansa. Heidän osoittamansa rakkaus pien-
tä Israelin valtiota kohtaan saa yhä edelleen kyyneleet nousemaan silmiini. Kerroin heille 
kaiken Israelista, kaiken mitä saatoin muistaa, unohtamatta myöskään vaikeuksia. Kerroin 
heille rauhasta, joka laskeutuu kaupungin ylle, Jerusalemin levätessä sapattina. Kerroin iloi-
sista juhlista, Simchat Torahista, Purimista, Hanukasta ja Sukkotista, pääsiäisen ja Rosh 
Hashanan vakavuudesta, ja siitä, kuinka koko kansa hiljentyy päiväksi paastoamaan ja ru-
koilemaan Jom Kippurina. ”Se on tietyllä tapaa vaikea maa elää”, kerroin heille, ”mutta se 
on koti!” Itkimme kaikki yhdessä. Kerroin heille myös heidän Messiaastaan, ja kuten niin 
usein Israelinkin juutalaiset, he olivat innokkaita kuulemaan Hänen rakkaudestaan.

Monet heistä olivat jo joutuneet kohtaamaan eron sukulaisistaan, ja tunsin jälleen 
sen pelon, surun ja ilon sekoituksen, joka on ollut osa yhteistä perintöämme niin kauan. 
He kertoivat, että Vladimir, tiedemies, oli pidätetty, koska hän oli osallistunut Moskovan 
Olympialaisiin viime elokuussa. Viranomaiset olivat lähettäneet hänet mielisairaalaan, jotta 
hän ei aiheuttaisi ongelmia kisojen aikana. Lähtiessäni Neuvostoliitosta, ei häntä ollut vie-
läkään vapautettu. 

Shoshanna antoi minulle kauniin, punaisen liinan (se on kunniapaikalla kodissani), 
ja keräsi minulle muutamia punaisia tomaatteja pieneltä parvekkeeltaan. Vaikka hän olisi 
antanut minulle maailman arvokkaimmat jalokivet, eivät ne olisi voineet saada minua lii-
kuttuneemmaksi, koska punainen tomaatti on Venäjällä todellinen rakkauden lahja.

Tunsimme kaikki olevamme lähellä toisiamme ja hyvästelimme toisemme lopulta kyy-
nelin. Oli juhlallista, että Herra oli lähettänyt minut Shoshannan kotiin juuri oikeaan ai-
kaan, jotta saatoin tavata niin monia ihmisiä ja antaa heille toivon Israelin Jumalan rakkau-
desta. Hän ei ole hylännyt kansaansa.

Palasin hotelliin, jossa Sasha oli minua jo odottamassa. Minulla oli vain hetki aikaa en-
nen lähtöäni rautatieasemalle, ja tunsin Herran rakkauden syvänä häntä kohtaan. Kerroin 
hänelle Jeesuksesta ja siitä, mitä Hänellä oli annettavana kadotetuille ja lannistetuille. Sasha 
pyysi minua kirjoittamaan itselleen rukouksen, jotta hän voisi antaa elämänsä Jeesukselle 
ja löytää anteeksiannon ja uuden elämän. ”Käännätän sen venäjäksi. Haluan olla varma, 
että ymmärrän joka sanan ennen kuin sanon sen!”, hän sanoi. Hän lisäsi vielä: ”Äitini oli 
kristitty, ja hän rukoili aina puolestani.” Vaikka olin niin kaukana, sai tämä minut jälleen 
ajattelemaan Mikeä ja Joeytä. 

Tiesin, että Sasha joutuisi luottamaan lujasti Jeesukseen tulevina aikoina, koska koko 
kansa, sekä hänen ystävänsä, vastustaisivat hänen uskoaan. ”En pelkää uskoa”, oli hän sa-
nonut. Ja minä taas tiedän, että Jeesus on läsnä, antamassa hänelle tarvittavan rohkeuden.

Saavuttuani rautatieasemalle oli Intouristin edustaja minua odottamassa ja opasta-
maan minut junalle. Tiedän, että se on venäläinen tapa pitää ulkomaalaisia silmällä. Mat-
kustuspalvelut olivat ylenpalttisen tehokkaat. Tämä minun avustajani oli niin lämmin ja 
avosydäminen, että tunsin Herran antavan minulle luvan todistaa hänelle, vaikka hän oli 
Intouristin opas. Niin teinkin, ja kävi ilmi, että hän oli keskustellut uskovien kanssa jo ai-
kaisemmin. Hän myönsi etsineensä tarkoitusta elämälleen. Kerroin hänelle nauraen olevani 
varma, että hän tapaisi uskovia jatkossakin, koska oli niin ilmeistä, että Herra ojentautui 
häntä kohtaan rakkaudessaan. Hän kysyi oliko minulla mitään englanninkielistä luettavaa. 
Olin antanut kaikki kirjani Idalle, eikä minulla ollut enää kuin yksi englanninkielinen kirja 
jäljellä. Ojentaessani sen hänelle hän huudahti iloisena: ”Uusi testamentti! Kiitos paljon!” 
Lupasin rukoilla hänen puolestaan ja nousin junaan.

Kävin Odessassa Mustanmeren rannalla, enkä koskaan aikaisemmin ole nähnyt yhtä 
täpötäysiä rantoja. Ihmiset makasivat joka ikisellä senttimetrillä, päät koskettaen toisten 
varpaita. Vesi oli jääkylmää, enkä minä voinut muuta kuin juosta veteen, kiljua, ja juosta 
jälleen rannalle.

Odessassa tapasin sen ainoan uskovan, johon sain kontaktin tällä Neuvostoliiton mat-
kalla. Se tapahtui eräällä lauttamatkalla. Etsiessäni WC:tä kuulin, että joutuisin nousemaan 
lautalta seuraavassa pysähdyspaikassa, sillä vain sieltä löytyisi etsimäni julkinen käymälä. Ne 
ovat hyvin harvinaisia Neuvostoliitossa. Kiirehtiessäni sisään huomasin pienen epämuodos-
tuneen miehen lakaisevan hiljaisena katua, rakennuksen vieressä. Tullessani jälleen ulos Herra 
sanoi: ”Anna hänelle purukumia...” Se on harvinaista Neuvostoliitossa. Sillä hetkellä mies 
istui ylösalaisin käännetyn ämpärinsä päällä. Koputtaessani häntä olkapäähän, kääntyi hän 
puoleeni säteilevästi hymyillen. Hänestä huokui Herran rakkaus. Sinä päivänä sain opetuksen, 
joka syöpyi syvälle sydämeeni. Hän ilmaisi minulle iloaan siivoamansa puiston kauneudesta. 
Jättäessäni hänet istui hän yhä autuaallisena ylösalaisin käännetyn ämpärinsä päällä, puruku-
mipakkaus kädessään. Hän oli vanha ja raskaan työnsä kumaraan painama. Mutta siinä hän 
istui, vessojen vieressä, Jumalalle kielteisessä maassa - onnellisena. Kysymys kuuluu: Onko Jee-
suksen rakkaus meille riittävä? Saatammeko havaita hänen lahjansa ja huolenpitonsa yhdessä 
purukumissa, ja viipyä turvallisina Hänen rakkaudessaan, vaikkei meillä olisi juuri mitään 
muuta?  Emmekö ole oivaltaneet, että Hänen rakkautensa on kaikki mitä tarvitsemme?

Seuraava etappini oli Volgogradin kaupunki, (entinen Stalingrad). Natsit olivat tuhon-
neet koko kaupungin toisen maailmansodan aikana, ja neuvostoliittolaiset olivat rakenta-
neet sinne valtavan sotamuistomerkin. Jostain syystä Neuvostoliiton hallitus pitää sodan 
muistoa elossa. Tällaisten mahtavien rakennelmien kustannukset ovat aikanaan tietysti ol-
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leet valtavat.
Minulla oli yksi ainoa ilta aikaa olla Moskovassa, ennen lähtöäni junalla Romaniaan. 

Sen tähden menin heti Victor ja Irina Brailovskin kotiin ja olin kiitollinen huomatessani 
molempien olevan kotona. He olivat myös olleet jo monia vuosia refusnikkeja, mutta heillä 
näytti olevan vahva toivo Jumalassa. Victor kertoi minulle heti alkuun eräästä keväisestä 
kokemuksestaan: ”Minut pidätettiin, jouduin oikeuteen, eivätkä tuomaritkaan voineet ym-
märtää miksi. Oikeudenkäynti lopetettiin, ja minut vapautettiin. Se oli todellinen ihme!” 
He lukivat Raamattua ja Victor oli kuullut, että oli olemassa sellaisia juutalaisia, jotka olivat 
ottaneet Jeesuksen vastaan messiaanisten profetioiden täyttymyksenä.

Minuun teki jälleen syvän vaikutuksen se usko, joka oli niin ilmeinen tapaamissani 
juutalaisissa perheissä. Irina kuvaili erästä huhtikuista kokemustaan: ”Kotimme tutkittiin. 
Poliisi saapui noin vain sisään tarvittavine papereineen ja alkoi käydä kaikkea läpi. He oli-
vat juuri takavarikoimassa israelilaista musiikkikasettia, kun sanoin heille: ’Miksi haluatte 
sen? Ei se ole Neuvostoliiton vastaista? Voin soittaa sen teille, jos haluatte. Eräässä laulussa 
kerrottiin Israelista. Venäläinen viranomainen otti välittömästi nauhan ja sanoi: ’Siinä ker-
rotaan Israelista, joten se on Neuvostoliiton vastainen! ’ ”

Irina on lempeä ja vaatimaton nainen, mutta hänellä on sellaista rohkeutta, joka voi 
olla kotoisin vain Jumalalta. Neuvostosotilaalle, joka oli takavarikoimassa kasettia, hän sa-
noi: ”Israel on pieni maa, jossa on vain kolme miljoonaa asukasta, eivätkä he pelkää soittaa 
venäläistä musiikkia. Miksi sitten näin suuri ja mahtava maa pelkää Israelia niin paljon?” 
Viranomainen otti kyllä nauhan, mutta ei kyennyt vastaamaan kysymykseen.

Herra kehotti minua näyttämään heille Goldien pastorin antamaa ketjua, johon oli 
kaiverrettu Ida Nudelin nimi. Se rohkaisi heitä molempia. He tunsivat Idan ja tiesivät, 
että hänen lähimmät ystävänsä olivat pian lähdössä pitkälle matkalle pohjoiseen tapaamaan 
Idaa. ”Hehän voisivat viedä sen mukanaan hänelle”, ehdotti Victor. ”Hän on ollut viime 
aikoina alakuloinen ja tiedän, että hän rohkaistuu kuullessaan, etteivät ihmiset lännessä ole 
lakanneet välittämästä.” Jätin ranneketjun heidän luokseen. Lupasin vierailla Victorin isän, 
äitipuolen ja veljen luona Israelissa. Ennen lähtöäni otin kuvia heistä ja heidän perheestään, 
viedäkseni ne heidän sukulaisilleen Israeliin. Victorilla oli eräs toive, mikäli tulisin joskus 
uudelleen Venäjälle. Hän sanoi: ”Tuo meille hepreankielisiä sanomalehtiä!”  Voi Herra, 
mitä kaikkea me pidämmekään itsestään selvänä!

Tuntui, että Neuvostoliiton matkani loppui ennen aikojaan. Taas olin matkalla, tällä 
kertaa kohti Romanian rajaa. Keskellä yötä venäläiset rajavartijat herättivät minut. He olivat 
nousseet junaan tarkastaakseen viisumimme ja matkatavaramme. Minun osastoani tutkiva 
puhui englantia, joten juttelin paljon hänen kanssaan, samalla kun hän tarkasti tavaroitani. 
Hän otti joka ikisen lipun ja lapun lompakostani, lukuun ottamatta Israelin viisumia, joka 
oli kätketty vetoketjulliseen taskuun. Sitten hän odottamatta kysäisi: ”Tulisitteko minun 
kanssani toimistoon kirjoittamaan erääseen kirjaan vaikutelmianne Neuvostoliitosta?” Näin 

sieluni silmin matkaoppaan heristävän sormen, kun hän varoitti: ”Älkää koskaan lähtekö 
neuvostoliittolaisten viranomaisten mukaan!” Mutta me palvelemme Herraa, joka on kau-
kana ihmisten pelkojen yläpuolella, ja tiesin Hänen haluavan, että menen. Nousin junasta 
kello kaksi ja seurasin neuvostovirkailijaa pimeiden kiskojen poikki.

Sisällä toimistossa kerroin mitä aioin kirjoittaa kirjaan, ja hänen mielestään se kävi 
päinsä. Niinpä kirjoitin seuraavaa:

”Minuun on tehnyt vaikutuksen Intouristin huolenpito, ja mielestäni Neuvostolii-
ton kaupungit ovat kauniita. Kiitos sinulle Venäjä ihmeellisestä ajasta! Kaksi asiaa 
sai minut kuitenkin surulliseksi. Ensiksikin se, että hyllyillä oli niin vähän ruokaa 
tarjolla venäläisille, mutta ennen kaikkea tunnen suurta surua siitä, että Jumala on 
unohdettu!”

Herra kosketti neuvostoliittolaisen vartijan sydäntä sinä iltana. Hän liikuttui niin, että antoi 
minulle kirjan ja kirjoitti siihen omistuskirjoituksen ”Neuvostoliittolaiselta ystävältäsi”. Kä-
vellessämme kiskojen poikki kerroin hänelle Jumalan rakkaudesta, ja olen usein muistanut 
häntä tämän jälkeen. Kiipesin junaan ja pian ylitin Romanian rajan, mutta osa sydämestäni 
jäi taakseni, kaikkien niiden ihmisten luo, joita olin saanut tavata.

Junassa tapasin kolme romanialaista ja kerroin heille usean tunnin ajan Herrasta. Yh-
teinen matkamme oli siis antoisa ja rukoilen, että pian heidänkin elämänsä saa kantaa to-
distusta Hänen rakkaudestaan. Tunsin erityistä hengenheimolaisuutta erään tytön kanssa. 
Hänen nimensä oli Doina. Saavuttuamme Bukarestin rautatieasemalle hän auttoi minua 
tekemään varauksen Kreikkaan. Mutta sitten tapahtui kummia. Olin vähällä menettää 
mahdollisuuden sanoa hänelle näkemiin, koska hän lähti junalla kotiinsa toiseen osaan Ro-
maniaa. Löysin hänet kuitenkin lopulta, muutamaa sekuntia ennen, ennen kuin juna lähti 
liikkeelle. Vilkutin hänelle ja itkin tuntemaani eron lopullisuutta, enkä ymmärtänyt, miksi 
olin niin ahdistunut. Olin tuntenut samaa syvää kipua, kun olin jättänyt Neuvostoliitossa 
tapaamani ystävät. Se muistutti minua kovasti erään saamani kirjeen katkelmasta. Siinä 
kaikui oman sydämeni ahdistus niiden puolesta, jotka elävät painostuksen alaisissa maissa, 
sekä myös ahdistus niiden lännen kirkkojen puolesta, jotka elävät itsetyytyväisyydessä.

”...Ihmiset eivät ymmärrä maailman tilanteen vakavuutta, kuinka suuri on niiden 
kärsimys, jotka ovat raskaan painostuksen ikeen alaisina: Maailma on täynnä - 
toisaalta itsekkyyttä, iloa ja ahneutta – ja toisaalta, köyhyyttä, surua ja kurjuutta. 
Ihmiset kieltäytyvät näkemästä tätä todellisuutta, kieltäytyvät kääntymästä Her-
ran puoleen. Monet kristityt jatkavat syömistään, juomistaan ja hauskanpitoaan 
ja sulkevat silmänsä toistensa tarpeilta ja kivuilta. Toisinaan on vaikea ymmärtää 
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kuinka pitkälle menemme itsetyytyväisyydessä – rakentaessamme omaa pientä 
maailmaamme – samalla kun Jumalan valtakunta on pyrkimässä keskuudessam-
me esiin täyteydessään. Ehkä näin on, koska olemme liian täynnä. On niin paljon 
kaikkea, eikä kristittynä oleminen maksa mitään sellaisessa maassa kuin Ame-
rikka, jossa kristillisyys on suosittua. Niin kauan kuin et puhu kuolemasta tai 
kärsimyksestä, tulet selviämään täällä kristittynä.

Ainoastaan rakkauden, anteeksiannon ja armon tähden Jumala antoi aino-
kaisen Poikansa – minun tähteni, ja sen tähden olen Hänelle velassa, jonka voin 
maksaa levittämällä evankeliumia. Se onkin minulle suurin ilo koko maailmassa. 
Haluan tuoda Hänelle kunnian tekemällä ne teot, joihin Hän minua kutsuu, jot-
ta toiset näkevät HÄNET minun elämässäni. Olen tuottanut Hänelle niin usein 
häpeää tottelemattomuudellani ja epäjohdonmukaisuudellani. Hän sanoi, että 
me olemme elävä kirje, ja maailman valkeus. Meidän täytyy antaa tuon valkeuden 
loistaa, että ihmiset saisivat nähdä hyvät tekomme, joista kunnia kuuluu taivaal-
liselle Isällemme. He eivät voi nähdä Isäämme. He näkevät ainoastaan meidät. 
Me näemme Isämme ja kuulemme Hänen äänensä, koska Hän elää meissä. Kuka 
muu näyttäisi Hänet maailmalle...?”

Junamatka Bukarestista, Bulgarian kautta Kreikkaan, kesti kaksi päivää. Minulla oli vain vä-
hän rahaa jäljellä, ja pystyin ostamaan vain istumapaikan. Niinpä jaoin pienen vaunuosaston 
seitsemän muun kanssamatkustajan, ynnä heidän matkatavaroittensa kesken. Koetin kestää 
heidän tupakoimisensa, juomisensa ja kanahäkkinsä. Minun piti istua koko matka, eikä 
minulla ollut varaa ostaa kuin yksi ainoa limppu koko matkan aikana. Matkustaessani Bul-
garian läpi saatoin oikein tuntea painostuksen tuon huonosti tunnetun kommunistimaan 
yllä. Matkustaessamme Kreikan halki Ateenaan, pysähdyimme matkalla Tessalonikassa. Se 
sai minut ajattelemaan miten karuja polkuja Paavali joutui kulkemaan Herran matkoilla. 

Perillä Ateenassa minulla ei ollut edes niitä 95:ttä dollaria, jotka olisin tarvinnut, pala-
takseni laivalla Israeliin. Soitin pari epätoivoista puhelua ystävälleni Israeliin, pyytääkseni 
apua, mutta en tavoittanut häntä. (Sain myöhemmin selville, että minulla oli väärä nume-
ro.) Lopulta, kun mikään ei näyttänyt onnistuvan, huomasin, että olin kokonaan unoh-
tanut Herran. Mieleeni ei ollut juolahtanut, että minun olisi pitänyt kysyä Häneltä mitä 
tehdä, tai edes huomata, että Kreikkaan juuttumisella oli ehkä jokin tarkoitus. Jätin huoleni 
Hänen jalkojensa juureen, ja Hänen vastauksensa oli: ”Soita Marcialle.”

Marcia ja minä, olimme olleet ystäviä kahdeksantoista vuoden ajan, ja ystävyytemme 
on monella tavalla ollut merkittävä. Herra on auttanut meitä monessa. Yhdysvallat tuntui 
kuitenkin olevan niin kaukana Ateenasta, että minusta oli tuntunut loogisemmalta ottaa 
yhteyttä Israeliin ja pyytää sieltä apua. Olen kuitenkin oppinut jo kauan sitten, että Herra 

on harvoin looginen tai käytännöllinen, meidän inhimillisten mittapuidemme mukaan. 
Eikä Hän koskaan ole sitä ollutkaan. (Mitä loogista on siinä, että pieni poika kaataa jät-
tiläisen? Tai että oletetaan, että kolme miljoonaa ihmistä säilyy hengissä, 20:en miljoonan 
arabin ympäröidessä heitä ja uhatessa tuhota heidät? )

Soitin vastapuhelun Yhdysvaltoihin, ja minuutin kuluttua Marcia vastasi puhelimeen. 
Hän hämmästyi kuullessaan, että olin juuttunut Ateenaan. Ehkä vieläkin hämmästyneempi 
hän oli siitä, että olin saanut varmuuden Herralta, että juuri hän saattoi auttaa minua, vaik-
ka oli niin kaukana. Marcia pyysi minua soittamaan uudelleen kolmen tunnin kuluttua. 
Sinä aikana hän katsoisi mitä voisi tehdä. Seuraava tapahtumasarja olikin sitten varmasti 
Isän käden ohjaama.

Marcia sulki puhelimen ja ajoi pitkän matkan maaseutukodistaan pieneen pennsylva-
nialaiseen kaupunkiin, jonka lähellä he asuivat. Ajaessaan hän alkoi aivastella niin monta 
kertaa, että hän joutui pysähtymään naapurien talon luona, päästäkseen nopeasti vessaan. 
Sitten hän istuutui kahville ja sattui mainitsemaan juuri Kreikasta tulleen puhelun. Tähän 
naapuri huudahti: ”Et varmaan usko tätä, mutta juuri tänään sain postissa julkaisun eräältä 
järjestöltä, jonka nimi on ’American mission to the Greeks’ (Amerikan Kreikan lähettysseu-
ra). Jos muistan oikein, heillä on pääkonttori Tenneseessä. Jos soitat Tenneseen toimistoon, 
niin luulen, että he osaavat neuvoa mitä tehdä! ”

Soittaessani kolmen tunnin kuluttua Marcialle sain hämmästyksekseni kuulla, että hän 
saattoi antaa minulle erään osoitteen Ateenassa. ”He auttavat sinua tilapäisesti”, hän kertoi. 
He ovat tarjonneet minulle pankkitilinsä numeron, jotta voin lähettää sinulle tarvitsemasi 
rahat.” Näin siis Herra jälleen tiesi mitä teki, kun luovuin Hänen johdatuksensa vastuste-
lusta ja soitin Marcialle.

Saavuin siis lähetysseuraan Ateenassa. Siellä oltiin hyvin ystävällisiä ja halukkaita autta-
maan. Kysyin, tietäisikö heistä kukaan, olisiko jossain luostaria, missä olisin voinut odottaa 
rahojen saapumista. Luostarit voivat yleensä tarjoavat edullisia majapaikkoja. Eräs lähetys-
seuran sihteereistä, Nellie, soitti puhelimella ja sanoi sitten: ”Kaikki on järjestyksessä. Soitin 
juuri sisarelleni, ja hän oli kanssani samaa mieltä, että tulet meidän kotiimme.”

Nellien ja Sophien  isä oli ollut evankelistana Kreikassa, ja he olivat perineet molemmil-
ta vanhemmiltaan syvän rakkauden juutalaisia kohtaan. Viisi heidän luonaan viettämääni 
päivää olin kuin taivaassa, sillä he kohtelivat minua sellaisella rakkaudella ja huomaavaisuu-
della, että tunsin itseni prinsessaksi. Tiesin, ilman epäilyksen häivää, että Herralla oli ollut 
tietty tarkoitus, kun Hän oli sallinut minun juuttua Ateenaan.

Palattuani lopulta Israeliin oli minua odottamassa rahaa, ja saatoin palauttaa Marcialle 
600 dollaria, niiden 450 dollarin tilalle, jotka hän oli minulle lainannut.

 Jerusalemista käsin katsottuna näytti taakse jäänyt matkani Neuvostoliittoon kuin 
unennäöltä ja oli hyvä olla kotona.
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27. LUKU

ODOTTAMAAN OPPIMINEN

Uskonelämässä on aikoja, jolloin Herra tulee luoksemme yllättäen, opettaakseen 
meitä uudella ja syvemmällä tavalla. Vaikka näin on tapahtunut minulle lukemat-
tomia kertoja, niin joka kerta yllätyn siitä, että Hän uskoo minun kaltaiselleni 

henkilölle tällaisen syvemmän ilmestyksen itsestään. (Näiden syvien opetusten ja koetusten 
aikojen kuuluu aika ajoin tulla, jotta niiden myötä syntynyt uudenlainen ymmärrys toteu-
tuisi myös jokapäiväisessä elämässämme!)

”Minä opetan sinua ja osoitan sinulle tien, jota sinun tulee vaeltaa; 
minä neuvon sinua, minun silmäni sinua vartioitsee.”  Ps. 32:8

Herra tuntui jotenkin muistuttavan, että Hänen antamansa kiireinen aika, intensiivinen 
Venäjän matka ja sitä seuranneet tapahtumat, olivat siirtäneet keskipisteeni Hänestä sivuun. 
Olin liiaksi keskittynyt elämän olosuhteisiin. Kutsu palata välittömästi Paimenen huomaan 
tuli vahvistetuksi, lukiessani sattumalta seuraavat sanat Oswald Chambersin kirjasta My 
Utmost for His Highest (Parhaani Hänelle).

”HERRAMME YLLÄTTÄVT VIERAILUT”

”’Niin olkaa tekin valmiit’ . Luuk. 12:40

Kristityn työntekijän tärkein velvollisuus on olla valmiina kohtaamaan Kristus 
joka tilanteessa. Se ei ole helppoa, eikä se riipu siitä, miten kypsiä me kristittyinä 
olemme. Tässä ei ole kyse taistelusta syntiä, vaikeuksia tai olosuhteita vastaan, 
vaan sitä vastaan, että olemme niin kiinni työssämme, ettei meillä tunnu olevan 
aikaa kohdata Kristusta. Tämä on uskonelämämme vaikein vaatimus. Suurin vaa-
timus ei siis olekaan meidän uskomme tai uskontunnustuksemme, ei kysymys 
siitä, olemmeko joksikin hyödyksi Hänelle, vaan tärkeintä on se, että meillä on 

Pääsiäisjuhla Moskovassa 1974.

Tieteellinen seminaari Brailovskien kodissa 1977. Valokuvaaja Werner 
Braun.
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halu ja valmius kohdata Hänet - missä ja milloin hyvänsä.
Jeesus tulee harvoin silloin kun häntä odotamme, vaan useinkin juuri silloin, kun 
vähiten häntä odotamme, ja aina mahdollisimman epäloogisissa tilanteissa. Ainoa 
tapa millä työntekijä voi pysyä uskollisena Jumalalle on se, että pyrkii olemaan 
kaiken aikaa valmiina Herran yllätysvieraille. Itse palvelutehtävällä ei ole niinkään 
väliä vaan sillä, että meissä elää intensiivinen, hengellinen kyky, odottaa Kristusta 
joka käänteessä. Tämä antaa elämäämme lapsenomaisen, ihmettelevän asenteen, 
jollaisen Hän haluaakin meillä olevan. Jos haluamme olla valmiita Jeesukselle 
Kristukselle, meidän ei tule olla uskonnollisia (tämä tarkoittaa uskonnon käyttä-
mistä korkeakulttuurin muotona), vaan olla hengellisesti aitoja.

Jos ’käännät katseesi Jeesukseen’ ja kartat oman aikasi uskonnollista kutsua ja 
sydämessäsi teet, kuten Hän haluaa, ja ajatteletkin Hänen tahtonsa mukaan-- saat 
varmasti haaveilijan leiman. Mutta kun Hän ilmestyy arkisen kiireemme keskelle, 
olet ainoa joka on valmis. Älä luota kehenkään, älä arvostetuimpaankaan pyhi-
mykseen, joka on täällä vaeltanut. Älä kiinnitä heihin huomiotasi, mikäli se estää 
sinua katsomasta Jeesukseen Kristukseen.”

Näytti siltä, ettei Herra pyytänyt minua ainoastaan muistamaan Häntä jokapäiväisten pai-
neiden ja kiireiden keskellä, vaan Hän kutsui vetäytymään johonkin syvempään, sellaiseen 
mikä olisi lähempänä Paavalin kehotusta, ’rukoilkaa lakkaamatta’. Tämä tarkoittaa sitä, että 
olemme alinomaa tietoisia Jumalan läsnäolosta. Palautin mieleeni pitkän aikaa sitten lu-
kemani Veli Laurentiuksen kirjan, The Practice of the Precence of God (Jumalan läsnäolon 
harjoitus). Silloin, aikaa sitten, tuskin ymmärsin sitä, mutta nyt sen sanoma alkoi aueta. 
Sanoma haastoi sydäntäni säilyttämään jatkuvan kuuntelemisen asenteen.

Ensimmäinen tehtäväni uudessa haasteessa oli tutkia Raamattua ja todeta, kuinka sy-
västi odottamisen teemaa käsitellään Jumalan Sanassa. Seuraavassa on pieni osa löydöistäni:

”Odota yksin Jumalaa hiljaisuudessa, minun sieluni. ” Ps. 62:6

”Hyvä on Herra häntä odottaville, sille sielulle, joka häntä etsii.” Val. 3:25 
”Herra, neuvo minulle tiesi, opeta minulle polkusi. Johdata minua totuutesi tiellä 
ja opeta minua, sillä sinä olet minun pelastukseni Jumala. Sinua minä odotan 
kaiken päivää.” Ps. 25:4 - 5

 ”Ei yksikään, joka sinua odottaa, joudu häpeään; häpeään joutuvat ne, jotka ovat 
syyttä uskottomat.” Ps. 25:3

”Odota Herraa. Ole luja, ja vahva olkoon sinun sydämesi. Odota Herraa.”
Ps. 27:14

 ”Hiljenny Herran edessä ja odota häntä…, jotka Herraa odottavat, ne perivät 
maan.” Ps. 37:7, 9

 ”Autuaita kaikki, jotka häntä odottavat!”
Jes. 30:18

”Mutta pian he unhottivat hänen tekonsa eivätkä odottaneet hänen neuvoansa.”
 Ps. 106:13

”Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni ja kuuli minun 
huutoni. Hän antoi minun suuhuni uuden virren, kiitoslaulun Jumalallemme.”
Ps. 40:2, 4

”Minä odotan Herraa, minun sieluni odottaa, ja minä panen toivoni Hänen sa-
naansa. Minun sieluni odottaa Herraa hartaammin kuin vartijat aamua, kuin var-
tijat aamua.”  Ps. 130:5 - 6

”Ja sinä päivänä sanotaan: ’Katso, tämä on meidän Jumalamme, jota me odo-
timme meitä pelastamaan; tämä on Herra, jota me odotimme: iloitkaamme ja 
riemuitkaamme pelastuksesta, jonka hän toi.” Jes. 25:9

”Mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman, he kohottavat siipensä 
kuin kotkat. He juoksevat eivätkä näänny, he vaeltavat eivätkä väsy.” Jes. 40:31

Ymmärsin, että Jumalan odottamisen tarkoituksena on, että tulisimme niin yhdeksi Hänen 
kanssaan, että Hänen tahdostaan tulisi meidän tahtomme, ja minun oma tahtoni lakkaisi. 
Tämän tähden jokainen rukoukseni saisi vastauksen – ei siksi, että minusta tulisi hengelli-
nen jättiläinen, vaan koska olisin niin tyhjentynyt itsestäni, että ottaisin vastaan ainoastaan 
ne taakat, jotka Hän laskee sydämelleni. Täydellinen yhteys Isän kanssa on mahdollista 
vasta taivaassa, mutta voimme pyrkiä sitä kohti tiettyyn määrään asti täällä maailmassa. 
Tiesin, että se toisi mukanaan hengellisen tyyneyden, jota päivittäisen elämän koetukset 
eivät voisi horjuttaa.

Usein Herra puhuu totuuden sydämellemme ja vahvistaa sen sitten monella tavalla. Se 
antaa meille uskalluksen sukeltaa uskon syvemmille vesille. 
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Vähän tämän yllättävän haasteen jälkeen luin seuraavaa Andrew Murrayn kirjasta With 
Christ in the School of Prayer (Kristuksen kanssa rukouksen koulussa).

”Usko ja kuuliaisuus ovat vain polkuna siunauksiin… Uskomme kasvattaa meitä 
kohti kuuliaisuutta ja kuuliaisuudessa ja rakkaudessa olemuksemme kiinnittyy 
Kristukseen, ikään kuin meidän sisäinen elämämme tulisi avatuksi ja meidät täy-
tettäisiin kirkastetun Jeesuksen elämällä ja hengellä. Täten syntyy selvä ja tie-
toinen liitto Jeesuksen ja Isän kanssa. Sana on täytetty meissä: ’Ja sinä päivänä 
te tulette tietämään, että minä olen Isässä ja te minussa ja minä teissä.’ Sellaisen 
aseman hyväksyminen, jossa Kristus voi tulla ja vallita, elää niin Hänessä, että 
sielu on tullut pois itsestään huomatakseen, että Hän on ottanut sen sijan ja tullut 
meidän elämäksemme. Se on kuin muuttuisimme pieneksi lapseksi jälleen, jolla 
ei ole huolen häivää, ja löytäisimme heidän onnellisen uskonsa ja rakkautensa 
Häneen, joka on tehnyt kaiken heidän puolestaan.

Niille, jotka näin elävät, tulevat lupaukset heidän oikeudelliseksi perintöosak-
sensa. ’Mitä tahansa te anottekin...’ Muuta vaihtoehtoa ei ole. Kristus on saanut 
täyden vallan heissä. Kristus asuu heidän rakkaudessaan, tahdossaan ja elämäs-
sään. Heidän tahtonsa ei ole ainoastaan antanut periksi, Kristus on astunut sijaan 
ja asuu ja hengittää heissä Henkensä kautta. Hän, jota Isä aina kuulee, rukoilee 
heissä, he rukoilevat Hänessä. Ja mitä he pyytävät, se myös tapahtuu heille.”

”Usko on kuuliaisuutta kotona, katseen kohdistamista Mestariin. Kuuliaisuus on 
Hänen tahtonsa tekemistä uskossa. Hän huomaa keskittyneensä enemmän tä-
män ’Hänessä pysymisen’ etuoikeuteen ja siunauksiin, kuin sen velvollisuuksiin 
ja hedelmään. On ollut paljon omasta itsestä syntynyttä ja omapäisyyttä, jota ei 
ole huomattu tai jota on siedetty. Rauha, jota hän on saanut nauttia nuorena, 
heikkona opetuslapsena, menetetään. Hänessä pysyminen saavutetaan ainoastaan 
käytännön kuuliaisuudessa. ’Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun 
rakkaudessani.’ Kun aikaisemmin hänen suuri tavoitteensa oli saada mielensä le-
päämään Kristuksessa, niin nyt tässä uudessa tilassa hänen päätavoitteenaan on 
saada hänen oma tahtonsa yhtymään Herran tahtoon ja hänen sydämensä ja elä-
mänsä kokonaan hänen Herransa hallintaan.”

”Rakas uskonystävä! Myöntäkäämme, että juuri siksi, ettemme pysy Kristuksessa 
Hänen haluamallaan tavalla, on kirkko niin kykenemätön kohdatessaan jumalat-
tomuutta, maailmallisuutta ja pakanuutta. Kaiken keskellä Herra kyllä kykenisi 
tekemään siitä enemmän kuin voittajan. Älkäämme lannistuko. Oksan pysymi-

nen viinipuussa on jatkuvaa kasvua… Älkäämme niinkään askarrelko tämän 
pysymisen kanssa, kuin Hänen kanssaan, johon pysymisemme liittää meidät, ja 
Hänen täyteytensä kanssa. Olkoon se Hän, Kristus koko täyteydessään, kuuliai-
suudessaan, nöyryydessään, korotuksessaan ja voimassaan, jossa sielumme elää ja 
toimii; Hän itse täyttää lupauksensa meille. 

Niinpä siis pysyessämme ja kasvaessamme yhä syvempään riippuvuuteen – 
harjoittakaamme oikeuttamme, haluamme astua Jumalan tahtoon... Myönty-
käämme Pyhän Hengen opetukseen, jotta Hän näyttäisi itse kullekin, kasvumme 
ja mittamme mukaan, mikä on Jumalan tahtoa, ja mihin voimme vedota ruko-
uksessa. 

Rukous, joka on hengellisessä liitossa Jeesuksen kanssa, tulee aina saamaan 
vastauksen.”

”Joh. 15:7 ’Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä,
 niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen.’

Eivät uskonponnistukset pysy Sinussa, ei edes uskon lepo, luottamus, että Sinä 
pidät minusta; ei kuuliaisuus Sinun tahdollesi, ei käskyjesi pitäminen; vaan Sinä 
itse minussa, niin kuin Sinä olit Isässä, vain se yksi voi minut tyydyttää. Sinä itse, 
Herrani. Se, että pysyt minussa; sitä minä tarvitsen ja sitä etsin. Sen vuoksi minä 
Sinuun uskon.”

”Sinä sanot: MITÄ TAHANSA ANOTTEKIN!  Herra, minä tiedän, että rikas 
elämä, syvä pysyminen uudistaa, pyhittää ja vahvistaa tahtoa niin, että minulla on 
valoa ja vapautta pyytää suuria asioita. Herra, salli tahtoni, Sinun kuolemassasi 
kuolleen, elämässäsi elävän, olla rohkean ja avaran anomisessaan.

Sinä sanot: JA NIIN TAPAHTUU. Voi Sinä, joka olet Aamen. Sinä uskolli-
nen, totinen Todistaja, anna minulle iloinen luottamus siihen, että Sinä tulet te-
kemään tämän sanan minulle ihmeellisemmin todeksi kuin koskaan. Mitä silmä 
ei ole nähnyt ja mitä korva ei ole kuullut, sen Jumala on niille valmistanut, jotka 
Häntä rakastavat. Amen. ”

1

Palattuani Jerusalemiin Neuvostoliiton matkaltani, oli minulla edelleen sellainen vahva 
tunne, että ostaisin asunnon kaupungista! Ensimmäisestä kerrasta lähtien, jolloin Herra 
oli puhunut tästä asiasta sydämelleni Australiassa, oli sydämeni täyttänyt kaipaus saada to-
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dellinen koti, paikka, missä olisin vapaa olemaan oma itseni, ja jonka saisin sisustaa halua-
mallani tavalla. Taloudelliselta kannalta se näytti minusta aivan mahdottomalta ajatukselta!

Sinä syksynä tulivat Jenny ja Wolfgang Norjasta tapaamaan minua. Pian heidän saapu-
misensa jälkeen olimme eräässä jerusalemilaisessa kahvilassa syömässä täytettyjä ohukais-
kääryleitä. Siinä yhteydessä kerroin heille yksityiskohtaisesti maailmanympärimatkastani 
ja mainitsin sitten ylimalkaisesti: ”Haluaisitteko kuulla jotain todella hassua? Minä olen 
saanut Herralta sellaisen tunteen, että minun on ostettava asunto Jerusalemista!”

Ajattelin, että he nauraisivat, mutta sen sijaan he katsoivat toisiaan ja sanoivat hiljaa: 
”Ehkä me voimme ostaa sen sinulle. ”

Koko uskonvarassa elämiseni ajan Herra on säilyttänyt kykynsä hämmästyttää minua 
pohjattomalla rakkaudellaan. Hän täyttää tarpeemme usein tavalla, joka menee täydellisesti 
yli odotustemme. Tämä lahja oli kuitenkin poikkeuksellisen yllättävä. En osannut kuvitella-
kaan, että Jennyllä ja Wolfgangilla olisi edes rahaa, koska Wolfgang oli maisema-arkkitehti, 
joka työskenteli erään yksityissairaalan puutarhurina, ja Jenny oli opettaja. He selittivät 
myyneensä asuntonsa Norjassa joitakin vuosia sitten, ja etsineet siitä lähtien Herran johda-
tusta, mitä tehdä rahoille. Heidän nykyinen asuntonsa oli sairaalan työsuhdeasunto, ja he 
olivat harkinneet kesämökin ostamista, joka on Norjassa yleinen tapa. ”Mutta haluamme 
mieluummin tehdä ikuisen sijoituksen Jerusalemiin!”, he sanoivat.

Palattuamme myöhemmin asunnollemme he rukoilivat, ja se oli epäilemättä herkkä 
hetki taivaassa. ”Isä, Sinä tiedät, että meillä on vain kolmasosa rahasta, joka tarvitaan asun-
non ostoon Jerusalemista. Herra auta meitä lainaamaan rahat palattuamme Norjaan ja lä-
hettämään ne vaikeuksitta Estherille.” Minulle tämä kaikki oli kuin unta.

Seuraavana aamuna sain kirjeen nykyisen asuntoni israelilaisilta omistajilta. Maksoin 
heille kuukausivuokraa. He olivat asuneet Etelä-Afrikassa kaksi vuotta, ja kirjoittivat nyt 
seuraavaa:

’’Tämä on ehkä typerä kysymys, mutta meillä oli vahva kehotus ottaa sinuun yhteyttä 
tässä asiassa. Kun palaamme Jerusalemiin ensi vuonna tarvitsemme uuden asunnon, koska 
perheemme on kasvanut. Niinpä haluaisimme tietää, olisitko sinä sattumalta kiinnostunut 
ostamaan vanhan asuntomme?”

Nyt kun Herra vahvisti voimakkaasti, että asunnon osto todella oli Hänen tahtonsa 
mukaista, laimeni intoni hieman. Monet asunnot Jerusalemin tämän puoleisessa esikau-
pungissa olivat kohti etelää, niistä oli upea näköala laakson toiselle puolelle, Jerusalemiin, ja 
ne olivat sen tähden täynnä Israelin auringonpaistetta. Vuokra-asunnossani ei ollut kaunista 
näköalaa, se oli synkkä ja pimeä. Mutta tiedän, että ainoastaan Herran läsnäolo voi tehdä 
kodista kodin. Kuuliaisena lähetin vuokraisännälleni vastauskirjeen ja kerroin todellakin 
olevani kiinnostunut ostamaan heidän asuntonsa! Tietysti olin yleisesti ottaen kiitollinen ja 
hämmästynyt Herran lahjasta ja huolenpidosta.

Kolmen viikon kuluttua Jenny ja Wolfgang saattoivat lähettää minulle 54.000 dollaria, 
tarvittavan määrän asuntoni ostamiseen. He olivat lainanneet osan Jennyn isältä. Hän on 
pienen, vuorten kätkössä olevan, etelänorjalaisen kansanopiston rehtori, kultainen mies. 
Tultuaan myöhemmin vierailulle asuntooni, häntä siunasi niin paljon hänen tuntemansa 
Herran läheisyys, ettei hän suostunut ottamaan vastaan Jennyn ja Wolfgangin lainaamaa 
rahasummaa! Haluan vielä lisätä, että hieman sen jälkeen, kun Wolfgang oli lähettänyt 
minulle rahat, hän sai kaksi palkankorotusta, jotka kattoivat lainan kustannukset. Herra 
on senkin jälkeen siunannut heitä monella tavalla. Meidän ei todellakaan tarvitse koskaan 
pelätä, antaessamme kuuliaisina Hänelle, koska meidän Isänämme Hänellä on loppumatto-
mat varastot!

On käsittämätöntä, että uskovaiset voivat olla kovempia toisiaan kohtaan kuin koskaan 
ei-uskovaiset. Tiedän, että tavalliset israelilaiset ystäväni ovat kärsineet kanssani vaikeuk-
sissani ja iloinneet kanssani aikoina, jolloin Herra on halunnut siunata minua näkyvällä 
tavalla. Mutta kristityt täällä Israelissa (ja muuallakin) ovat olleet valmiita tuomitsemaan! 
On surullista sanoa, etteivät monetkaan olleet iloisia puolestani saadessaan kuulla, että olin 
kyennyt ostamaan asunnon.

Kristuksen seuraajina meidän ei tulisi kantaa huolta maallisista omaisuuksista. Me 
emme saisi himoita niitä. Meidän tulee vain hyväksyä se, mitä Isä meille tarjoaa – toisaalta 
kiusauksia ja koettelemuksia, toisaalta materiaalisia siunauksia ja voittoja. Jeesus sanoo niin 
selvästi: 
 

”Totisesti minä sanon teille: ei ole ketään, joka minun tähteni ja evankeliumin 
tähden on luopunut talosta tai veljistä sisarista tai äidistä tai isästä tai lapsista tai 
pelloista, ja joka ei saisi satakertaisesti: nyt tässä ajassa taloja, veljiä, sisaria, äitejä, 
lapsia ja peltoja, vainojen keskellä, ja tulevassa maailmassa iankaikkista elämää.”
 Mark. 10:29 - 30 

Olin siihen mennessä, kuuliaisena Hänelle, luopunut monesta kodista, yhteisestä asunnosta 
poikien kanssa Yhdysvalloissa; ihanasta huoneistosta Pohjois-Israelissa, jossa oli merinäkö-
ala, pienestä huoneestani King George kadulla Jerusalemissa, ja täydellisesti kalustetusta, 
puhelimella varustetusta asunnosta Ramot Eshkolissa. Minulta kului pitkä aika ennen kuin 
huomasin, etteivät tuomitsijat olleetkaan todellisia ystäviä.

Palattuani Israeliin sain kuulla Kansainvälisen Kristillisen Suurlähetystön avaamises-
ta. Tämä osoitti kristittyjen solidaarisuuden Israelia kohtaan aikana, jolloin kaikki muut 
suurlähetystöt olivat muuttaneet Jerusalemista Tel Aviviin, arabimaiden öljypainostuksen 
vuoksi. Tiesin, että tämä lohdutti juutalaisia. Nyt he saivat tietää, että vaikka hallitukset 
olivatkin heitä vastaan, niin heillä oli ystäviä kaikkialla maailmassa. Se oli varmasti myös 
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kallisarvoinen todistus Jeesuksen rakkaudesta, syvä merkki Hänen rakkaudestaan ja uskol-
lisuudestaan kansaansa kohtaan.

Pian paluuni jälkeen menin käymään Naharian rannikkokaupungissa, tavatakseni siel-
lä Victor Brailovskin perheen. He kohtelivat minua kuin taivaasta tipahtanutta enkeliä, 
toinhan saapuessani uutisia, ja uusia kuvia heidän rakkaistaan. Ilo, joka kuvista syntyi, sai 
Neuvostoliiton matkan tuntumaan kaiken sen vaivan arvoiselta. He ovat minulle hyvin 
rakkaita. 

Seuraavalla viikolla näin pari viimeistä minuuttia uutislähetyksestä, jossa sanottiin:

”Neuvostoliittolainen aktivisti pidätetty moskovalaisessa asunnossa.”

Tunnin kuluttua eräs ystäväni soitti ja kertoi, että neuvostoliittolainen aktivisti oli ollut Victor 
Brailovsky, ystävällinen juutalaismies, jota kohtaan olin tuntenut niin paljon Herran rakkaut-
ta Moskovassa. Itkin enimmän osan päivää, koska hänen nimensä ei ollut minulle etäinen, 
vaan se merkitsi todellista henkilöä, josta koko perheen lisäksi oli tullut osa elämääni.

Viikon kuluttua tuli Irinalta Israeliin kirje. Hän kertoi, että Victor oli hyvin sairaana 
moskovalaisessa vankilassa. Hän kärsi maksasairaudesta. Hän kertoi matkanneensa päivit-
täin vankilaan lääke mukanaan, ja päivittäin hänet oli käännytetty pois. Epätoivoisena hän 
oli lähettänyt Israeliin kirjeen, pyytäen apua. Se sai aikaan kirjeiden tulvan Neuvostoliiton 
viranomaisille. Se on menettelytapa, jolla on aina vaikutus. Ajatellessani sitä ymmärsin, että 
Herra oli laskenut kätensä tämän perheen ylle aivan erityisellä tavalla, olivathan he rohkeasti 
riskeeranneet jopa elämänsä, saadakseen luvan palata Israeliin, Hänen lupaustensa maahan. 
Olin kiitollinen Herralle, että olin saanut rohkaista heitä luottamaan Jumalan rakkauteen 
heitä kohtaan.

Asetuttuani ”omaan” kotiini niin monen kuukauden matkustelun jälkeen, vastustin 
vahvasti ajatusta, että kuukausien, ehkä vuosien matkustelut olisivat vielä edessäpäin. Kaik-
ki minussa kapinoi niin vaikeaa polkua vastaan. (Teille, jotka olette olleet Herran matkoilla, 
olette varmasti hyvin tietoisia niin vaikeuksista, kuin voitoistakin.) Joulupäivänä sain joulu-
kortin Neuvostoliitosta. Se oli siltä nuorelta mieheltä, joka oli antanut elämänsä Jeesukselle 
Kiovassa. Hän oli sanonut minulle, varoittaessani häntä uskonelämän vaikeuksista Venä-
jällä: ”Minä en pelkää uskoa...” Lukiessani seuraavaa, tunsin välittömästi oman sydämeni 
kovuuden:
 

”... Esther, kirjoita minulle ja kerro, mitä pidit neljän kuukauden matkastasi. Mi-
nusta on hienoa, että ihmiset voivat matkustaa eri maihin ja nähdä omin silmin 
miten ihmiset elävät, lepäävät ja tekevät työtä. Olisi hienoa tavata sinut jälleen. 
Toivon sitä... Syvä kiitokseni rukouksestasi ja Jeesuksen rakkaudesta. Hyvää Jou-

lua! Ole onnellinen vuonna 1981 Jeesuksen rakkaudessa.
Terveisin: Sasha

 
Sasha elää maassa, missä muihin maihin matkustaminen on ainoastaan etäinen unelma. 
Minä olen vapaa matkustamaan; tekemään Hänen tahtonsa. Sashan ilo Jeesuksen rakkau-
desta sai minut pyytämään Isältä anteeksi haluttomuuttani jättää kodin mukavuudet, ja 
sanoin jälleen: ”Hineni, Herra. Tässä olen! Lähetä minut...”

Ensimmäinen ovi avautui Saksaan, jossa osallistuin kolmen muun juutalaisen uskovan 
kanssa konferenssiin. Jokainen meistä koki saavansa paljon rakkautta saksalaisilta kristityil-
tä, jotka ottivat osaa kokouksiin. Monet pyysivät meiltä henkilökohtaisesti anteeksi tunnus-
taen, että olivat olleet natseja toisen maailmansodan aikana. Varmasti ainoastaan Jeesuksen 
rakkauden ja anteeksiannon kautta entiset natsipuolueen jäsenet ja juutalaiset voivat tulla 
rakkaudellisesti yhteen.

Konferenssin aikana yksi johtajista ilmoitti etsineensä kaikkialta Raamatusta viittausta 
meidän ajassamme elävistä, Jeesukseen uskovista juutalaisista, mutta ei ollut löytänyt. Hä-
nen mielestään juutalaiset uskovaiset ovat saatanasta. Me olimme siellä ja istuimme hallin 
edustalla korokkeella. Jotkut kristityt ottivat hänen dogmaattisen lausumansa vastaan ky-
selemättä. Kristityillä on joskus tapana hyväksyä auktoriteetit silmää räpäyttämättä. Syntyi 
hengellinen taistelu, mutta lopulta Herra vahvisti selvästi olevansa meidän kanssamme.

Tämä synnytti keskuudessamme vakavia keskusteluja. Me, Israelin kansan ensihedel-
mät, olemme erityisasemassa. Se, että tunnustamme Jeesuksen Jumalan Poikana ja Israelin 
Messiaana, erottaa meidät välittömästi yhteiskuntamme valtaosasta. Tämä ero on suora seu-
raus ’ kristittyjen ’ kansojen ja maiden historiassaan harjoittamista juutalaisvainoista. Usein 
kirkkokaan ei aina tiedä, mitä tehdä meille. Perinteisillä kirkoilla ei varmasti ole dogmatii-
kassaan tilaa meidän kaltaisillemme. Jopa sellaisissakin ryhmissä, jotka näinä aikoina ovat 
tulleet Pyhän Hengen koskettamiksi ja uudistamiksi, meitä kohdellaan usein kummallisella 
tavalla. Meille saatetaan antaa asiatonta huomiota ja fanfaareja, mikä saa meidät tuntemaan 
olomme vieläkin eristetymmiksi. Tai sitten, ainakin Israelissa, paikalliset pakanakristityt 
kyllä ’sietävät’ meitä ja kohtelevat meitä ystävinä, mutta usein se loppuu, jos ystävyys mah-
dollisesti aiheuttaa heille ongelmia, liittyen heidän asemaansa Israelissa, viisumeissa tai sisä-
asiainministeriössä. Ongelma on varmasti juuri päinvastainen kuin alkuseurakunnalla, joka 
vuorostaan oli hämmästynyt siitä, että myös pakanat tunnistivat Kristuksen. He taas eivät 
tienneet mitä tehdä näille pakanakristityille. Jokainen meistä oli kokenut kuluneina vuosina 
jonkinlaisen identiteettikriisin. Keitä me oikeastaan olimme? Mihin kuuluimme? Kaiken 
kaikkiaan ainoa paikka, missä tunsimme tulevamme hyväksytyiksi sellaisina kuin olimme, 
ja missä saimme lohdutusta ja jonkinlaisen identiteetin, oli Herramme läheisyydessä.

Palattuani Saksasta Israeliin sain kuulla, että Moskovan vankila oli vihdoin sallinut 
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Victorin saada epätoivoisesti tarvitsemaansa lääkettä maksavaivaansa. Kuulin myös, että 
hän joutuisi pian oikeuteen Moskovassa. Hänen oikeudenkäyntinsä pidettiin muutaman 
viikon kuluttua. Monet hänen ystävänsä olivat kokoontuneet oikeussalin lähelle sinä päivä-
nä, mutta ainoastaan Irina pääsi sisälle. Rakas Victor määrättiin kolmesta viiteen vuoteen 
sisäiseen karkotukseen, joka merkitsee eristämistä, vaikeuksia ja eroa perheestä. Kuitenkin 
se oli lievempi tuomio kuin mitä odotettiin, ja kaikki olivat siitä kiitollisia.   

Victorin 75-vuotias isä oli lohduton ja itki joka ilta poikansa puolesta. Hän toivoi yhä, 
mikä on niin tyypillistä juutalaisille.

Minua pelottaa, nähdessäni maailman kansojen kääntyvän Israelia vastaan, yksi toisen-
sa jälkeen, päivästä päivään. En pelkää Israelin puolesta, vaan niiden maitten, jotka käänty-
vät sitä vastaan. Ainoastaan Israelilla on lupaus Jumalan huolenpidosta ja suojeluksesta, ja 
vakuutus Häneltä, ettei sitä enää koskaan siirretä mistään osasta maataan. Pakanakansojen 
siunaaminen ja kohtalo riippuvat niiden kuuliaisuudesta Jumalan käskyille siunata Hänen 
valittua kansaansa.

”...Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, 
ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. ” 1. Moos. 12:3

”Toivottakaa rauhaa Jerusalemille, menestykööt ne, jotka sinua rakastavat...”  
  Ps. 122:6

”… Sillä joka teihin koskee, se koskee hänen silmäteräänsä.” Sak. 2:8

”Sillä Herra on valinnut Siionin, halunnut sen asunnoksensa.” Ps. 132:13

”Sillä kaiken maan (Israel), jonka näet, minä (Jumala) annan sinulle (Aabrahamil-
le) ja sinun jälkeläisillesi (juutalaisille) ikuisiksi ajoiksi.” 1 Moos. 13:15

Saatana ja sen demonivoimat riehuvat tätä maata vastaan, kuten sanomalehdet päivittäin 
todistavat. Israelissa, tässä pienen pienessä maassa, jossa on vain kolme ja puoli miljoonaa 
asukasta. Eikö tunnukin käsittämättömältä, että tämän pikkuruisen maan asiat näyttävät 
kuuluvan kaikille.

Tunnen tarvetta varoittaa teitä vakavasti. Varjelkaa rakkauttanne tätä pientä maata koh-
taan, te Israelin Messiaaseen uskovat. Älkää antako yleisten mielipiteiden värittää Jumalan 
sydämellenne laskemaa rakkautta Israelia kohtaan. Vihollinen kyllä yrittää kaikella voimal-
laan kääntää Israelia vastaan jopa vanhurskaat. Usein puolueellisten sanomalehtiartikkelei-
den tähden ihmiset sokaistuvat ihmeille, joita tapahtuu.

Yllä: Professori Victor Brailovsky, 
joka tuomittiin kolmen vuoden 
karkotukseen.  Werner Braun 
Jerusalemista on kuvannut hänet  
parempina aikoina maaliskuussa 
1977 hänen  vaimonsa Irinan kanssa 
heidän Moskovan asunnossaan.

Alla: Valokuvattu vierailulla  
Brailovskien luona 1980 ennen 
Viktorin pidätystä. Victor, poika 
Leonid, Irena  ja Esther.
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Kesäkuussa matkustin Yhdysvaltoihin erään jerusalemilaisen ystäväni kanssa. Eräänä 
aamuna, kun olimme Pittsburgin lentokentällä matkalla Harrisburgiin, pysähdyin soitta-
maan. Ystäväni istuutui odottamaan minun. Hän poimi ohimennen käsiinsä sanomaleh-
den, jonka joku oli jättänyt hänen viereensä tuolille, ja pian luimme molemmat ihmetyk-
sellä ja kunnioituksella kertomuksen Israelin hyökkäyksestä Irakin ydinreaktoria vastaan.

Koneemme oli kaksi tuntia myöhässä, kiitos Herran. Ryntäsimme kioskille, ostimme 
Time ja Newsweek -lehdet ja luimme kyynelsilmin hyökkäyksen yksityiskohdista. Meille 
se oli kuin eilisten raamatunotsikoitten lukemista uudelleen, ovathan niin monet Raama-
tun kertomukset voitettuja taisteluita pelottavia vihollisia vastaan.”DAAVID LYÖ GOL-
JATIN”, ”GIDEON VOITTAA TAISTELUN  KOURALLISELLA MIEHIÄ”,  ”JERI-
KON  MUURIT SORTUIVAT”, ”ISRAELIN  JOUKOT VAPAUTTAVAT ENTEBBEN  
PANTTIVANGIT”,  ”OPERAATIO BABYLON – TÄYDELLINEN MENESTYS”.

Israelissa ihmiset ovat tottuneet antamaan Jumalalle kaiken kunnian näistä meille päi-
vittäin tapahtuvista asioista. Kerta toisensa jälkeen ihmiset reagoivat sanomalla: ”Baruch 
HaShem!” (Herralle kiitos!) Se oli israelilaisten ensireaktio, kun pommi löydettiin muuta-
ma minuutti ennen räjähdystä, tai kun koulu evakuoitiin kaksi minuuttia ennen kuin liba-
nonilainen ohjus osui siihen. Tämä oli israelilaisten huudahdus myös heidän kuullessaan 
hyökkäyksestä: ”Baruch HaShem!” (Herralle kiitos!) Ilman Hänen kätensä johdatusta se 
olisi ollut mahdotonta. Mikä tahansa miljoonasta asiasta olisi voinut epäonnistua. Pilo-
tit lensivät kolmen vihollismaan yli, ja kaikilla näillä valtioilla oli ajanmukaiset ilmantor-
juntalaitteistot. Mutta koska Israelin Jumala oli heidän kanssaan, niin operaatio suoritettiin 
100%:n tarkkuudella ja turvallisuudella! 

Ne israelilaiset joiden kanssa puhuimme, palattuamme jälleen kotiin, olivat yhtä iloisia 
ja kiitollisia Herralle kuin mekin. Mutta minkä pettymyksen tuottikaan monen kristityn 
vastaus. He eivät nähneet tässä ihmettä lainkaan. He yhtyivät vain kansojen ja poliitikkojen 
kyynisyyteen. Arabien öljy ja pimeyden voimat Herran maata ja Hänen kansaansa vastaan, 
ovat tehneet tehtävänsä. Mutta meidän täytyy riemuita ”Operaatio Babylonista”, koska se 
niin innostavalla ja hämmästyttävällä tavalla todisti oikeaksi Jesajan sanat:

”Jos sinun kimppuusi karataan, ei se ole minusta; joka kimppuusi karkaa, se eteesi 
kaatuu. Jokainen ase, joka valmistetaan sinun varallesi, on oleva tehoton;  ja jokai-
sen kielen, joka nousee käymään sinun kanssasi oikeutta, sinä osoitat vääräksi...”
 Jes. 54:15, 17

Seuraavassa on otoksia Timen ja Newsweekin artikkeleista. Toivon, että niitä lukiessasi saat 
kohdata jumalallisen ihmeen tunteen sisimmässäsi.

KAKSI MINUUTTIA BAGDADIN YLÄPUOLELLA

KUINKA  ISRAELILAISET  SALAISESTI  SUUNNITTELIVAT  JA  SUO-
RITTIVAT USKALIAAN  HYÖKKÄYKSEN  IRAKIN  OSIRAKIN  REAK-
TORIA  VASTAAN. 

 ”Oli sunnuntai Jerusalemissa. Kaupunki kylpi kirkkaassa valossa. Perez Smolens-
killa, hiljaisella, komeiden puiden varjostamalla kadulla, Menachem Begin istui 
kodissaan. Iltapäivällä hän soitti sihteerilleen ja antoi lyhyen määräyksen. Kaik-
kien hallituksen jäsenten oli kokoonnuttava hänen luokseen kello viisi. Sihteeri 
meni velvollisuudentuntoisena puhelimeen, eikä selittänyt ministereille tämän 
yllätyksellisen kutsun syitä. He saapuivat uteliaina ja istuskelivat tovin puulla 
paneloidussa kirjastossa, siemaillen teetä, odottaessaan Beginiä. Lopulta hän il-
maantui yksityisestä työhuoneestaan halliin, synkkä ilme kasvoillaan. Hän kertoi 
maltillisesti ministereilleen, että juuri nyt, hänen puhuessaan, israelilaiset F-16 ja 
F-15 olivat matkalla itään, kohti Irakia, tuhoamaan Osirakin reaktoria Bagdadin 
ulkopuolella.

Tehtävää kutsuttiin ’Operaatio Babyloniksi’. Israelilaisten lähteiden mukaan 
Begin organisoi sen viime lokakuussa kenraali David Ivrin, Israelin ilmavoimien 
komentajan ja kenraalimajuri Yehoshua Saguyn, tiedustelupalvelun päällikön 
kanssa. Noin kaksi tusinaa valioluokan lentäjää oli valittu suorittamaan tehtävää. 
Heidän komentoupseerinsa oli arvoltaan eversti, joka oli johtanut taistelutehtäviä 
arabeja vastaan kolme kertaa aikaisemmin, arabien ja israelilaisten välisissä sodissa 
1967, 1973 ja 1980. Lentäjät oli valittu Beginin pyhänä pitämään tehtävään, 
hyökkäykseen, joka olisi valtava takaisku yhdelle Israelin leppymättömimmän 
vihollisen, Irakin presidentin Saddam Husseinin, kunnianhimoiselle hankkeelle. 

Operaatio Babylon suoritettiin huippusalaisten harjoituslentojen jälkeen. 
Lennot tehtiin Etzionin lentotukikohdasta Siinailta. Harjoitusten alkuvaiheessa 
Israelin pilotit viettivät monia tunteja lentäen röyhkeästi ristiin rastiin Jordanian 
ja Saudi-Arabian erämaissa. Tavoitteena oli kohentaa heidän kestävyyttään ja len-
tämistä pitkiä matkoja yksitoikkoisen erämaamaiseman yli, jossa on vain vähän 
kiintopisteitä. Tämä on fyysisesti ja teknisesti vaativaa. Heidän tuli etsiä saudien 
ja jordanialaisten tutkien sokeita pisteitä. Harjoituslennot erämaan yllä tekivät 
israelilaisille mahdolliseksi suunnitella turvallinen reitti Bagdadiin niin, etteivät 
USA:n ilmavoimien AWACS tutkakoneiden sähkösilmät ja korvat havaitsisi hei-
tä. Kolme tällaista konetta on ollut pitämässä silmällä Persianlahtea, Irakin ja 
Iranin sodan syttymisestä lähtien.
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Israelin turvallisessa ilmatilassa lentäjät kouluttivat itseään vaikeaan, tiivii-
seen muodostelmalentämiseen. Tavoitteena oli suunnitella sellainen lentotapa, 
joka auttaisi israelilaisia hämäämään vihollisen ilmatorjuntaupseerit 650 mailin 
lennon aikana, vihollismaiden halki Bagdadiin. Joidenkin koneiden piti lentää 
ainoastaan matalalla ja toisten hyvin korkealla. Lisäksi jotkut lensivät tiiviinä ryh-
mänä. Vihollisen tutkalaitteissa tämä tiheä ryhmä sai aikaan yhden suuren va-
lovälähdyksen, joka muistutti enemmänkin matkustajakonetta kuin lähestyvien 
hävittäjien paljonpuhuvia pilkkuja.

Koulutuksensa loppuvaiheessa lentäjät harjoittelivat pommituksia. He käyt-
tivät konkreettista Irakin ydinreaktorin mallia, joka oli rakennettu oikeaan mit-
takaavaan Negevin erämaahan. Israelilaiset pelkäsivät, että suoraan Osirakin 
reaktorin päälle pudotetut pommit voisivat kimmota pois tehtaan raskaasta be-
tonikupolista, aiheuttaen vain pieniä vahinkoja. Sukelluspommituksen lisäksi 
lentäjät harjoittelivat matalalentoa ja pommien irrotusta vaakalentoon, niin että 
pommit murtaisivat tehtaan muurit ja räjäyttäisivät sisuksen, särkien reaktorin 
kupolin ja räjäyttäen kaiken sen sisäpuolella.

Mossad, Israelin salainen palvelu ennusti, että reaktori käynnistettäisiin aikai-
sintaan heinäkuun ensimmäisenä päivänä. Israelilaiset lähteet sanovat, että Begin 
suunnitteli hyökkäyksen huhtikuun loppuun. Hän siirsi sitä, koska lehdistö ra-
portoi entisen puolustusministerin Ezer Weizmanin kertoneen ystävilleen, että 
pääministeri ’valmisteli seikkailurikasta vaalikampanjaa’. Seuraava suunniteltu 
päivä oli toukokuun kymmenes, mutta sitäkin päivää siirrettiin. Kun Shimon Pe-
res, työväenpuolueen johtaja kuuli siitä, lähetti hän ’henkilökohtaisen ja huippu-
salaisen’ tiedonannon Beginille, neuvoen häntä luopumaan hankkeestaan, koska 
hyökkäys eristäisi Israelin ’kuin puun erämaassa’.

Ongelma: Beginillä oli varsinainen ongelma. Jos hän lähettäisi koneet ennen 
Israelin kesäkuun 30. päivän vaaleja, häntä syytettäisiin yrityksestä voittaa vaalit 
uudelleen, vaarallisella ja suureellisella yrityksellä. Jos hän odottaisi vaalien yli, se 
saattaisi olla liian myöhäistä. Jos Irakin reaktori pommitettaisiin sen käyttöön-
oton jälkeen, Bagdad joutuisi radioaktiivisen laskeuman kohteeksi. Todellinen 
pelko ahdisti Beginiä myös siitä syystä, että jos Peresistä tulisi Israelin seuraava 
pääministeri, jäisi mahdollinen hyökkäyspäätös uudelle, ja vähemmän luotetta-
valle vastustajalle. ”Hän uskoi, ettei Peresillä olisi ollut luontoa määrätä hyök-
käystä”, sanoi eräs Beginin avustajista. Begin ei voinut kestää ajatusta, että Israel 
eläisi irakilaisen pommin pelossa.

Operaatio Babylonin alkamisajankohta lyötiin lukkoon kolmannen kerran, 
eikä enää annettu hälytystä. Etzionin tukikohdassa israelilaiset pilotit pukeutui-

vat ja hikoilivat läpi hyvin harjoitellun ohjelman. Kiitoradalla odotti neljätoista 
konetta, jotka olivat uusimpia ja nopeimpia lentokoneita Yhdysvalloista. Ne sei-
soivat rivissä, naamioituina sotamaalilla. Hyökkäysyksikkö muodostui kuudesta 
F-16:sta, joissa jokaisessa oli kaksi 2000 paunan pommia, kaiken kaikkiaan 16 
tonnia TNT: tä  ja kuusi 921 mailia tunnissa lentävää F-15:ttä. F-15 koneiden 
tehtävänä oli lentää muita suojelevana muodostelmana. Kello neljä iltapäivällä 
lentäjät nousivat pilvettömälle taivaalle. He lensivät loivassa kaaressa Jordanian ja 
Saudi-Arabian halki ja suuntasivat sitten matalalla Irakin erämaan halki. 

… 90-minuutin lento Bagdadiin oli jännittävä. Vähän ennen kuin koneet 
tulivat Irakin ilmatilaan, kuului jordanialaisen tai saudi-arabialaisen lennonjoh-
tajan ääni israelilaisten radiotaajuudella, vaatien lentokoneita ilmoittamaan keitä 
he olivat. Eräässä raportissa israelilainen vastasi sujuvalla arabiankielellä, että he 
olivat jordanialaisia ja että he olivat rutiinikoelennolla. Toisessa raportissa taas 
israelilainen vastasi englanniksi kansainvälisellä, kaupallisen lentoyhtiöiden kie-
lellä, että lennonjohtaja näki tutkassaan matkustajakoneen. Molemmissa tapauk-
sissa harhautus onnistui. Lennonjohto hiljeni, ja israelilaiset sotakoneet jyrisivät 
eteenpäin.

Täysosuma: Puoli kuuden aikaan (puoli seitsemältä Irakin aikaa) saavuttivat 
koneet maalinsa, kaksitoista mailia Bagdadista kaakkoon. Reaktoria ympäröi kol-
melta puolelta hevosenkengän muotoiset suojamuurit, ja sitä vartioivat ilmator-
junta-aseet ja ilmatorjuntaohjukset. Koneet nousivat 2000 jalan korkeuteen, riit-
tävän korkealle, jotta ne saattoivat asettua riviin ennen pommituksen aloittamista 
muodostelmassa, tavoitteenaan täysosuma.

Israelilaiset olivat valinneet sopivan päivän yllätyshyökkäykselleen. Valoa oli 
riittävästi, he saattoivat pudottaa pomminsa nuppineulan täsmällisyydellä, mutta 
aurinko laski nopeasti ja pimeys laskeutui pian Bagdadin ylle. Auringonlasku sel-
känsä takana, sen häikäistessä kaikki alapuolella olevat puolustajat F-165 koneet 
lensivät ulvoen lännestä ja pudottivat pomminsa.

Jokainen kahdeksasta F-16:sta teki yhden ohituksen, pudottaen kuudentois-
ta tonnin lastin TNT: tä reaktoriin. Pommituksen täsmällisyys oli tyrmistyttä-
vää, sanoi Jacques Rimbaud, ranskalainen teknikko, joka oli ollut rentoutumassa 
läheisessä kahvilassa israelilaisten hyökätessä. Israelilaiset sanoivat myöhemmin 
käyttäneensä tavanomaisia pommeja. Pentagonin asiantuntijat tutkivat myöhem-
min satelliittikuvia pommituksesta ja sanoivat, että pommituksen täsmällisyys ja 
sen aiheuttamat vahingot antoivat syyn olettaa, että kohteeseen oli käytetty koh-
teeseen hakeutuvia pommeja. Mistä sitten olikaan kyse, niin pommit mursivat re-
aktorin kupolin kuin kananmunan ja irrottivat sen perustuksiltaan, vahingoitta-
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en suuresti kahta muuta rakennusta. Yhdysvaltalaiset asiantuntijat arvioivat, että 
vahingon korjaaminen kestäisi kahdeksantoista kuukautta, mikäli ranskalaiset 
suostuisivat auttamaan korjaustyössä. Myöhemmin Rimbaud lähestyi varovasti 
savuavia raunioita. ”Keskimmäinen rakennus oli maan tasalla”, hän sanoi. ”Ydin-
reaktori on vahingoittunut ja atomisuojus on kadonnut.” Israelilaisten lentäjien, 
hyökkäyksen aikana kuvaama videonauha, joka myöhemmin näytettiin israelilai-
selle parlamentaariselle komitealle, osoitti selvästi, kuinka reaktorin ydin tuhou-
tui ja syöksyi jäähdytysaltaaseen. Beginin mukaan pommi läpäisi koko matkan 
salaiseen, plutoniumia valmistavaan yksikköön asti, 12 jalkaa maan alle.

Haavoittuneet: Israel ilmoitti valinneensa hyökkäyspäiväksi varta vasten sun-
nuntain, välttääkseen vaarantamasta 150 ranskalaista ja 50 italialaista teknikkoa, 
jotka olivat työssä laitoksella. Yksi ranskalainen teknikko, suuresti kunnioitettu 
nuori tiedemies, Damien Chasseied oli jäänyt toisista jälkeen. Hänen ruumiinsa 
löydettiin myöhemmin raunioista.

F-15 pilotit seurasivat jännittyneinä yläpuolella, nousivatko irakilaiset tais-
teluhävittäjät ilmaan yhdeltä tai useammalta Bagdadia ympäröivältä armeijan 
lentokentältä, mutta yhtäkään irakilaista konetta ei noussut heitä hätyyttämään. 
Neuvostovalmisteiset, maasta ammuttavat SAM-6-ohjukset, jotka ympäröivät 
ydinvoimalaitosta, eivät myöskään tehneet vastarintaa. Tavanomaiset ilmatorjun-
ta-aseet, jotka ympäröivät laitosta, tulittivat lentäjien kertoman mukaan kiivaasti, 
mutta ainoakaan israelilainen kone ei saanut osumaa.

Vaikka israelilaisten pommien räjähdykset kuultiin kaikkialla Bagdadissa, 
kuulivat useimmat irakilaiset tapahtuneesta vasta seuraavana päivänä. Jopa ul-
komaalaisia diplomaatteja Irakin pääkaupungissa pidettiin uutispimennossa. 
Noin tunti, myöhään iltapäivällä tapahtuneen hyökkäyksen jälkeen, kokoon-
tuivat Irakin diplomaattikunnan edustajat Italian suurlähettilään virka-asunnon 
nurmikolle, osallistuakseen Italian kansallispäivän juhlintaan. Vieraat seurasivat 
ilotulitusnäytöstä Bagdadin yläpuolella, kun ilmatorjunta-aseiden punaiset juo-
vat risteilivät vaarattomana Bagdadin yläpuolella ja kuuntelivat tulituksen melua. 
Silloin israelilaiset olivat jo turvallisesti matkalla kotiin.

Suorempi reitti: Paluulennolla, tihenevässä pimeydessä, voittaakseen aikaa ja 
turvallisuutta, lensivät israelilaiset koneet korkeammalla ja suorempaa reittiä, joka 
vei heidät suoraan Jordanian yli. Heillä oli riski tulla torjutuiksi, kun F-16 koneet 
tankkasivat korkealla erämaan yläpuolella. Silloin jordanialaiset tiesivät israelilais-
ten tunkeutuneen ilmatilaansa, ja israelilaiset tiesivät, ettei heitä olisi yhtä helppoa 
harhauttaa toista kertaa. Jordanialaiset päättivät kuitenkin olla yrittämättä torjua 
israelilaisia. Vähän jälkeen kello seitsemän, lähes kolmen tunnin kuluttua ilmaan 

nousemisestaan, laskeutuivat israelilaiset armeijan lentokentälle, jonnekin Tel 
Avivin ja Beersheban välille, turvallisesti Israelin sydämeen.

Beginin kotona soi puhelin. Kenraaliluutnantti Rafael Eitan, israelilainen 
huippusotilas, antoi selvityksen, että koneet olivat palanneet turvallisesti. ’ Baruch 
HaShem ’, vastasi Begin hepreaksi, ’Siunattu olkoon Herra’.

 Erityisraportti 
 Newsweek kesäkuu 22, 1981

        
 ”Talvella 1979 alkoivat israelilaiset suunnitella ryhtymistä sotatoimiin El-Tu-
waithan reaktoria vastaan. Israelilaiset asiantuntijat käyttivät insinöörien malleja, 
paikantaakseen reaktorin ytimen ja sen suojakupolin tarkan sijainnin. He mitta-
sivat myös kupolin koon ja vahvuuden, ja reaktoria lopulta ohjaavan tietokoneen 
täsmällisen sijainnin. Kesäkuussa 1980 pyysivät asevoimat Beginilta lupaa saada 
ottaa salaisen infravalokuvan tästä alueesta El-Tuwaithassa. Ennen tehtävää Be-
ginille annettiin ilmakuva alueesta.Hän ei epäröinyt.Hän kirjoitti koristeellisesti 
kuvan alanurkkaan: ’Terveisiä Siionista. Menachem Begin.’”

Syyskuussa 1980 saivat israelilaiset lisätietoja. He käyttivät hyväkseen sekasor-
toa Iranin ja Irakin sodassa. Huomaamatta israelilaiset koneet lensivät reaktorin 
yli, keräten arvokasta tietoa. Tällöin iranilaiset koneet tekivät pommihyökkäyk-
sen reaktoriin, aiheuttaen vain vähän vahinkoja. Näihin aikoihin keskusteltiin 
Beginin hallituksen puolustuskomissiossa hyökkäyksestä. Keskustelujen kannus-
timena oli uutinen, että irakilaiset saattaisivat aloittaa kahden tai kolmen pienen 
ydinaseen rakentamisen vuoden sisällä... Lokakuussa 1980 hyökkäysoperaatiolle 
näytettiin vihreää valoa. Tämän jälkeen Begin otti täydellisen henkilökohtaisen 
vastuun operaatiosta.

Kaiken kaikkiaan oli annettu viisi eri päivämäärää hyökkäystä varten... Niin 
monen väärän hälytyksen vuoksi operaatiota suojannut salaperäisyyden varjo al-
koi repeillä. Toukokuun 22. vuosi tieto hyökkäyksestä Moshe Shahaille, joka oli 
Knessetin opposition puoluejohtaja. Hänen tietolähteensä oli entinen puolustus-
ministeri Ezer Weizman, joka piti aiottua hyökkäystä seikkailuna. Suunnilleen 
samoihin aikoihin Beginin toimisto sai kaksi muuta ilmoitusta salaiselta palve-
lulta, että Irak valmistautui käynnistämään reaktorin jo niin aikaisin kun heinä-
kuun ensimmäisellä viikolla. Kesäkuun viidentenä Begin antoi määräyksen, että 
hyökkäys aloitettaisiin parin päivän kuluttua. Hän julkaisi päätöksensä Kuuden 
päivänä sodan 14. vuosijuhlana.

Israelin puolustusvoimat eivät olleet toimettomina noina harkinnan kuukau-
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sina. Siinain erämaan syrjäiseen kolkkaan rakennettiin tarkkaan mittakaavaan re-
aktorialueen malli. Huolella valittu ryhmä Israelin lahjakkaimpia lentäjiä harjoit-
teli pommituslentojaan niin kauan, että se erään korkean upseerin mukaan tunsi 
’jokaisen puun ja talon’ varsinaisella hyökkäysreitillään. Huolimatta harjoitusten 
laajuudesta Yhdysvallat totesi, etteivät he olleet huomanneet operaatiota satellii-
tilla eikä muullakaan tavoin...

Kaksikymmentä vaille viisi paikallista aikaa, heinäkuun seitsemäntenä ensim-
mäiset F-15 koneet, joita oli säilytetty maanalaisissa bunkkereissa, nousivat Is-
raelin Etzionin lentotukikohdasta itäisestä Siinaista. Pian F-16 koneet liittyivät 
niihin ja suuntasivat itään, lentäen matalalla, F-15 koneiden seuratessa yläpuolella 
ja molemmilla sivuilla. 

Muodostelma suuntasi yli Akaban lahden kohti Jordaniaa seuraten huippu-
salaista reittiä, joka oli suunniteltu käyttämään hyväksi arabien tutkan sokeita 
pisteitä pitkin Saudi-Arabian rajaa. Lentokoneet pysyivät lähellä maata, mutta 
vaihtelivat korkeutta aaltomaisesti. Israelin ilmavoimat olivat testanneet tämän 
vähentävän vielä lisää näkyvyyttä tutkassa.

Muodostelma lensi Akaban lahden ylitse ja alkoi kiivetä läheisten, kivis-
ten vuorten ylitse. Korkeammalla lentävät F-15 koneet huomattiin Jordanian 
Ma’anissa sijaitsevassa tutkassa. Asema otti radiolla arabiaksi yhteyttä koneisiin, 
käyttäen kansainvälisiä hätätaajuuksia. Israelilaiset olivat valmiina. He vastasivat 
puhtaalla arabiankielellä ja saivat ilmeisesti maassa olevat tarkkailijat vakuut-
tumaan, että kyseinen kone oli jordanialainen tai saudiarabialainen. Lennon 
jatkuessa israelilaisia auttoi sekin, että ympärillä olevat arabimaat eivät olleet 
onnistuneet luomaan yhtenäistä ilmatorjuntajärjestelmää. Jordanialaiset eivät il-
moittaneet omia huomioitaan Saudi-Arabiaan, eivätkä Irakiin.

Lentoreitti, jonka tarkat yksityiskohdat jäivät salaisuudeksi, sivusi Jordanian 
eteläkärkeä ja jatkoi sitten koilliseen, poikki Saudi-Arabian kärjen. Silloin tällöin 
koneet lensivät jonkun kontrollipisteen ylitse, ja ryhmän johtaja radioi koodi-
viestin (’keltainen hiekkadyyni’) Tel Avivin puolustusministeriön rakennuksessa 
olevaan kontrollipisteeseen...

Kymmentä yli viisi, Israelin aikaa, johtajakone siirtyi Irakin ilmatilaan. Len-
tokone muutti jatkuvasti kurssiaan liikkuessaan kohti maalia, ulvoen sunnuntain 
hämärän halki 400 mailia tunnissa. Kuukausien ajan israelilaiset olivat tutkineet 
reittiään Eufratin laaksossa ja olivat varmoja taidostaan suunnistaa niin, etteivät 
joutuisi tutkan, tai tarkkailijoiden huomaamiksi. Viidenkymmenen minuutin 
kuluttua lentoonlähdöstä näkivät sotakoneet kohteen, ydinreaktorin sisältävän 
kupolin. Lentokone kaarsi ja lensi kohden laskevaa aurinkoa, klassinen sotilaalli-

nen toimenpide ennen hyökkäystä.
Sillä aikaa kun kuusi kaksimoottorista F-15 konetta muodostivat suojaavan 

osaston, ryhtyivät erityisesti aseistetut F-16 koneet pommitushyökkäyksiinsä. Joh-
tava kone pudotti pari video-ohjattua pommia ennakolta suunniteltuihin kohtiin 
sementtikupolissa. Seuraavat koneet pudottivat räjähteensä rosoisiin reikiin: tusi-
na tavanomaista pommia, joista jokainen painoi 1000 kiloa. Murskaavassa pau-
hinassa katto petti, haudaten reaktorin radioaktiivisen sydämen satojen tonnien 
betoni- ja teräsrojun alle. Kaksi hyökkääjistä, joissa oli kameroita enemmän kuin 
pommeja, lensivät ohi, filmatakseen näkymän. Sitten he kääntyivät kotimatkalle, 
eivätkä kiinnittäneet mitään huomiota tehottomaan ilmatorjuntatulitukseen. He 
jättivät taakseen yhden siviiliuhrin, yhden räjähtämättömän pommin ja Irakin 
tuhotut ydinaikeet.

Bagdadissa kellui kaupungin yläpuolella rauhallisesti ilmassa sulkupallojen 
rivi, joka varoitti matalalla lentävistä lentokoneista. Auringon laskiessa horisontin 
taa ilmestyivät lentokoneet yllättäen kuin tyhjästä. Pommien pudotessa kuului 
vaimeita räjähdyksiä. Vieraiden saapuessa Italian suurlähetystöön juhlimaan isän-
tämaan kansallispäivää, järkeilivät jotkut, että pommituksilla saattoi olla jotain 
tekemistä ydinreaktorin kanssa. Bagdadin keskustassa ja joen rannalla olevilla to-
reilla kukaan ei näyttänyt huomaavan mitään. Ilmatorjunta-aseiden ääniä kuul-
tiin vasta tunnin kuluttua. Kaupunki kävi nukkumaan, eikä juuri kukaan tiennyt, 
että Israel oli suorittanut nerokkaan hyökkäyksensä.

Israel oli myös visusti vaiti hyökkäyksestä. Begin oli antanut määräyksen uu-
delle lehdistösihteerilleen Uri Porathille, että tämä valmistaisi lyhytsanaisen, vi-
rallisen tiedonannon, mutta sitä ei saanut antaa julki ennen kuin uutiset hyökkä-
yksestä tulisivat julki muita teitä. Porath odotti koko sunnuntai-illan, että Begin 
olisi soittanut, ja antanut luvan julkaista jutun. Vasta seuraavana päivänä, kun 
Ammanin radio luonnehti hyökkäystä Israelin ja Iranin yhteishankkeeksi, antoi 
Israel oman selontekonsa tapahtumista. 

Porathin antaessa puhelimitse hallituksen lausunnon Israelin radioon, jossa 
juhlapyhän vuoksi oli vajaa henkilökunta, kieltäytyivät toimittajat tunnin ajan 
uskomasta todeksi, että hätkähdyttävä uutinen oli totta. Vasta, kun radion henki-
lökuntaan kuuluva Emanuel Halperin, Beginin sisarenpoika, vahvisti tiedot pää-
ministeriltä itseltään, välittivät asemat tiedon eetteriin.

Israelilaisten reaktio oli luonnollisestikin ylpeys armeijansa saavutuksista. Ka-
duilla ei kuitenkaan ollut samaa spontaania juhlintaa, kuin millä tervehdittiin 
heinäkuussa 1976 Israelin tarkkaa kommandohyökkäystä Ugandaan, Entebben 
lentokentälle. Eräs syy tähän oli se, että kansainvälisen kritiikin lisääntyessä mo-
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net israelilaiset tunsivat uhkaavaa yksinäisyyttä. Eli Ben Hamo, 26-vuotias je-
rusalemilainen kahvilanpitäjä, sanoi: ’ Pommitus oli pakon sanelema. Sen piti 
tapahtua, mutta olen huolissani. Me teimme sen itsemme vuoksi. Maailma ei ole 
pitänyt meistä enää vuosiin, ja nyt me annoimme heille syyn siihen.’ 

Toisilla oli vähemmän epäilyksiä. Eräs israelilainen viranomainen sanoi: 
’Mielestäni tämä teko edisti maailman hyvinvointia, samalla tavalla kuin teimme 
suuren operaation Entebben kaappauksessa. Tänään ei kukaan enää alistu kaap-
paajien kiristykseen. Kun kritiikki on laantunut, tulevat ihmiset huomaamaan, 
että jokaisella pienellä, etenkin Irakin kaltaisella maalla, ei saa olla atomipom-
mia.’  Miriam Hefetz, eräs 29-vuotias hallituksen sihteeri sanoi: ’Me teemme 
muun maailman likaisen työn. Meillä ei ole mitään hävettävää. Jonkun pitää py-
säyttää Irak.”’

 Time, 22. kesäkuuta 1981

”SIELUSTA”

 ”Vain harva kansallinen johtaja on koskaan esittänyt yhtä painokkaasti, ja niin 
eloisalla kielellä selvän suunnan, minkä on maalleen asettanut, kuin Menachem 
Begin teki viime viikolla Tässä esimerkkejä pääministerin intohimoisesta esityk-
sestä: 

* ’ Irakilaiset olivat valmistamassa atomipommeja pudottaakseen ne Israelin 
lasten ylle.  Ettekö ole kuulleet niistä puolestatoistamiljoonasta, jotka heitettiin 
kaasukammioihin?’ * 

’Meidän oli ratkaistava mahdoton ongelma: Pitäisikö meidän nyt olla pas-
siivisia ja siten menettää viimeinen mahdollisuus tuhota kuoleman pesäpaikka 
(ja täten välttää Bagdadin kaudeat ihmisuhrit), vai tulisiko meidän toimia nyt, 
(syistä, mitä minun ei tarvitse selvittää) ja tehdä laitos toimintakyvyttömäksi - nyt 
tai ei koskaan.

* ’Uusi Holocaust (polttouhritragedia) olisi voinut tapahtua juutalaisen kan-
san historiassa. Ei koskaan enää, ei koskaan enää. Kertokaa ystävillenne, kaikille 
joita tapaatte, että tulemme puolustamaan kansaamme kaikilla käytössä olevilla 
keinoilla.’”

 Tietysti, nykyään jo hyvin tiedetään, että Irakin johtaja on useaan otteeseen 
myöntänyt, että he aikovat käyttää ydinaseita Israelia vastaan. Israel oli myös tie-
toinen tästä uhkasta.

Ja vielä nytkin, vuonna 1984, istuessani kirjoittamassa tätä Jerusalemissa, 
uskomattoman antisemitistinen Israelin vastainen YK:n Turvallisuusneuvosto 
tuomitsee Israelin hyökkäyksen ydinreaktoria vastaan. Näin se on tehnyt joka 
ikinen vuosi vuoden 1981 jälkeen. Näyttääkin siltä, ettei saatana helpolla niele 
minkäänlaista tappiota. Mutta meidän, Israelin Jumalaan uskovien, on nähtävä 
asia Hänen näkökulmastaan, sillä Hän suojelee yhä kansaansa.

Israelin päähuomio kohdistui tuohon aikaan alituisiin katjusha- hyökkäyksiin, jotka oli 
kohdistettu Israelin pohjoisiin siirtokuntiin, Etelä-Libanonissa sijaitsevista terroristituki-
kohdista käsin. Seuraavat raportit ovat heinäkuulta 1981:

 ” KRANAATIT, JULMA OSA PÄIVITTÄISTÄ ELÄMÄÄ RAJALLA”

 Jeffrey Heller
 Jerusalem Postin reportteri

”TEL AVIV – Terroristien kranaatinheitintuli Israelin pohjoisen rajan siirtokun-
tiin on muuttunut luonteeltaan säännölliseksi, ja tuntuisi suorastaan yksitoikkoi-
selta, ellei se olisi niin vaarallista.

Suurikaliiperiset aseet alkavat toimia pimeyden turvin, päästäen matkaan 30 - 
40 rakettia tai kranaattia yössä.

Päivisin liikutettavat katjusha - alustat ja 130 mm tykit naamioidaan ilma-
hyökkäysten varalta ja korvataan pienemmillä, yksipiippuisilla kenttäheittimillä, 
jotka valikoivalla tulituksella tulittavat noin seitsemän kertaa päivänvalossa.

’Yövuorolaiset’ tappoivat 40-vuotiaan äidin kibbutsi Misgav Amissa, todennä-
köisimmin 130 mm kranaatilla, maanantaiaamuna kello 6:15.

Terroristit pitivät13 tunnin tauon tapauksen jälkeen ja uusivat Israelin tulit-
tamisen kello kahdeksalta illalla.

Heinäkuun 15. päivästä alkaen, jolloin kolme henkilöä kuoli Nahariassa ja 
25 haavoittui Kirjat Shmonassa, 840 katjushaa ja raskasta kranaattia on laukaistu 
58:ssa erillisessä hyökkäyksessä 26:tta israelilaista siirtokuntaa vastaan.

Yksistään heinäkuun 15. laukaistiin 140 katjushaa ja kranaattia Länsi-Galile-
aan. Se oli suurin terrori-isku Libanonista käsin sitten vuoden 1974.

Eilen aamulla kello yhdeksään mennessä Metullaa oli tulitettu eniten katjus-
hoilla ja kranaateilla, toisena oli Kirjat Shmona, ja Naharia oli hyvänä kolmosena.

Kahtakymmentäkolmea muuta siirtokuntaa tulitettiin yli sadalla katjushalla 
ja kranaatilla: Sha’ar Yeshuv, Hanita, Shomra, Zar’it, Ben-Ami, Margoliot, Kfar 
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Giladi, Manara, Tel Avel-Beit, Maakha, Dafna, Beit Hillel, Kfar Blum, Neot 
Mordechai, Kfar Yuval, Achziv, Gesher Haziv, Dan, Safedin alue, Dishon ja Mis-
gav Am.

Huolimatta jatkuvista pommituksista uskotaan, että Israelin ilmahyökkäykset 
viidelle sillalle Zaharani- ja Latani-joella, ovat katkaisseet palestiinalaisten huolto-
reitit pohjoisesta, ja ammustarvikkeiden puute alkaa tuntua Libanonissa.

Ilmahyökkäykset paikallisiin terroristien päämajoihin Etelä- Libanonissa ja 
Fatahin demokraattisen rintaman päämajaan Beirutiin uskotaan myös vakavasti 
vahingoittaneen terroristien viestintää, hallintoa ja yleistä päätöksentekoa.

Tämä oli ilmeisesti IDF:n hyökkäyksen tavoite; varmistaa, että palestiinalai-
set, siirtyessään sissisodasta kohti vakiintuneen armeijan muotoa, eivät onnistuisi 
tulemaan suuremmaksi uhaksi Israelin turvallisuudelle.”

” MAANVILJELYÄ VAHINGOITETTU POHJOISESSA”

Yizhak Oked
 Jerusalm Postin reportteri

”TEL AVIV – Jatkuva pommittaminen on aiheuttanut miljoonien sekelien tap-
piot pohjoisen maanviljelykselle. Tarkat tappiot määritellään muutaman viikon 
kuluttua, kun hallituksen asessorit ovat saaneet alueen arvioinnit päätökseen.

Tappio koskee enimmäkseen peltoja ja hedelmätarhoja. Vilja- ja puuvilla-
alueita on poltettu, vesiputket ovat haljenneet ja kanatarhat ovat vahingoittuneet 
ja tuhansia kanoja on tapettu.

Shlomo Reisman, maataloustuottajienyhdistyksen puheenjohtaja, kertoi The 
Jerusalem Postille, että erityisesti Metulla on kärsinyt viime päivinä. Asukkaat ovat 
työskennelleet siellä vuorokauden ympäri, pommitusten välillä, korjaten vesiput-
kia. Jotkut kastelulaitteet on korjattu kolmesti viime viikkoina.

Galilean pohjoisosien omena- ja päärynätarhat ovat myös kärsineet vakavia 
vaurioita. Reisman sanoi lisäksi, etteivät maanviljelijät kykene korjaamaan hedel-
mäsatoa pommitusten vuoksi.

Lukemattomat maatalouskoneet, traktorit mukaan lukien, ovat kärsineet va-
hinkoja. Maatalousministeriö on nimennyt komitean, jota johtaa pääjohtaja Meir 
Ben-Meir. Se päättää mihin toimenpiteisiin ryhdytään, maanviljelijöiden autta-
miseksi.

Reisman sanoi, että tätä nykyä maanviljelijät eivät tarvitse vapaaehtoisia, mut-
ta tilanne voi muuttua hetkessä.”

Pohjois-Israelissa elää kokonainen lapsisukupolvi, joka on elänyt koko elämänsä kranaat-
tihyökkäysten pelossa. Lukemattomia kertoja elämässään, usein viikoittainkin, he ovat he-
ränneet huutavien sireenien ääneen ja ovat liittyneet hyvin varustettuihin pommisuojiin 
ryömivien joukkoon. Suojat on sijoitettu useimpien kerrostaloalueiden alle.

On outoa, että Israelin joutuessa alinomaa hyökkäysten kohteeksi ja menettäessä jatku-
vasti ihmishenkiä ja omaisuutta, muu maailma on jäänyt niin välinpitämättömäksi, kuin 
vain olla voi.
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28. LUKU

”POHJOISESTA MAASTA���”
 

Kesäkuussa 1981, ollessani jälleen Yhdysvalloissa, kävin tapaamassa Joeytä ja Micha-
elia. Miten nautinkaan yhdessäolostamme. Oli aina yhtä ihanaa nähdä kuinka pal-
jon he olivat kasvaneet ja muuttuneet tapaamistemme välisenä aikana. Jos olisin 

elänyt heidän kanssaan päivittäin, eivät muutokset ehkä olisi olleet niin näkyviä. Jokainen 
jälleennäkeminen sai minut kipeän tietoiseksi niistä syvistä kuiluista, jotka olivat syntyneet 
sisimpääni näiden menetettyjen kasvuvuosien aikana. Yhdessäolomme viimeisenä päivänä 
sain hienoisen vinkin Herralta, että jollakin tavoin, jonakin päivänä, eläisimme jälleen yh-
dessä (jopa ennen Herran paluuta). Se oli vain pienen pieni vihje, ja jätimme sen yhteisenä 
rukousaiheenamme Herralle.

Kävin myös jälleen ystäväni Marien luona Nashvillessä, Tennesseessä. Tällä kertaa 
emme syöneet yhdessä pizzaa, mutta siitä huolimatta Herra tämän vierailun aikana paljasti, 
että Hän halusi minun jälleen anovan viisumia Neuvostoliittoon. Silloin tiesin jo hyvin 
kaikki mahdolliset vaaratekijät, ja sydämeni syvyydessä tiesin myös, ettei rautaesiripun taak-
se suuntautuvaan matkaan voi suhtautua kevyesti. Sinne ei pidä mennä, ellei ole varma, että 
se on Jumalan tahto. Tiesin, että siihen sisältyi myös erityisvastuu, koska jos olisin lähtenyt 
matkaan ilman Herran vahvistusta, voisivat ne, joiden luona vierailin, joutua erityiseen 
vaaraan. Niinpä sanoin Herralle: ”Isä, olen valmis menemään. Haluan paljon mieluummin 
olla Neuvostoliitossa Sinun tahdostasi, kuin missään muualla maailmassa Sinun tahtosi 
ulkopuolella. Mutta Isä, jos tämä todella on Sinusta, niin vahvista se minulle!”

Seuraavana iltapäivänä puhuin pienelle uskovien ryhmälle Nashvillen Music Rowssa. 
Rukouskokous pidettiin pienen kirjakaupan takahuoneessa, ja kun kuljin kaupan läpi ko-
kouksen jälkeen sanoin Herralle: ”Jos täällä on joku kirja, jonka haluat minun lukevan, 
näytä se minulle!”

Hän johdatti minut selvästi erään kirjahyllyn alimmalla hyllyllä olevan kirjan luo. 
Kirjan nimi oli Faith Despite the KGB (Uskoa KGB:stä huolimatta). Kirjan esipuheen oli 
kirjoittanut Georgi Vins, joka on ollut Neuvostoliitossa erään rekisteröimättömän baptisti-
kirkon pastorina, ja myöhemmin hänet valittiin evankeelisten baptistikirkkojen neuvoston 
sihteeriksi. Hänet pidätettiin uskonsa vuoksi ja lähetettiin vankilaan. Myöhemmin hänet 
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vaihdettiin neuvostoliittolaisiin vankeihin ja karkotettiin länteen. Tämän jälkeen hänestä 
on tullut voimakas Neuvostoliiton vainotun kirkon puolestapuhuja. Rekisteröimätön kirk-
ko, johon hän kuului, ja joka on monen muun Neuvostoliiton kirkon kaltainen, kieltäytyi 
yhteistyöstä ateistisen jumalanvastaisen hallituksen kanssa, ja joutuu sen tähden olemaan 
jatkuvan vainon kohteena. Kirkot, jotka tekevät yhteistyötä hallituksen kanssa, joutuvat 
vain neuvostohallituksen sätkynukeiksi. Hallituksen virkailijat valvovat niitä huolellisesti ja 
estävät tekemästä evankelioimistyötä.

Muutaman päivän kuluttua olin lentokoneessa matkalla Chigagosta Minneapolisiin, 
sisareni luo. Olin viikkoja jäljessä kirjeenvaihdossani ja päätin käyttää hiljaisen tuokion 
lentokoneessa muutaman kirjeen kirjoittamiseen. Otin esiin kirjepaperin ja kirjeet, joihin 
olin päättänyt vastata ja ryhdyin työhön. Melkein välittömästi Herra sanoi minulle: ”Pane 
kirjeet syrjään ja ala lukea kirjaa ’Faith Despite the KGB’.” 

”Mutta Herra”, väitin vastaan tuntien itseni tyhmäksi, ”sinä tiedät, että minun pitäisi 
kuroa umpeen kirjeenvaihtoni!” Varmasti ylpeyteni sai minut epäilemään, koska Herran 
ohje vaikutti todella tyhmältä. Hänen vastauksensa riisui minut kuitenkin aseista, kuten 
aina. ”Mitä sinä menetät tekemällä sen?” Hän kysyi. Tietenkään minulla ei ollut mitään 
menetettävää. Jos panin kirjeet pois ja olin kuullut väärin, niin minun piti ainoastaan ottaa 
ne esiin uudestaan. Kohautin olkapäitäni, pakkasin kirjoitusvälineet ja aloin lukea Her-
mann Hartfeldin kirjoittamaa teosta ’Faith Despite the KGB’.

Nuori nainen oli istuutunut viereeni. Parin minuutin kuluttua hän kumartui puoleeni 
ja sanoi tuttavallisesti: ”Pidättekö kirjasta?”

”Pidän kyllä”, vastasin hänelle hymyillen, ”paljonkin!” Olin aivan valmistautumaton 
siihen, mitä tapahtui seuraavaksi.

”Isäni on kirjoittanut kirjan esipuheen!” hän kertoi.
Tuskin kykenin käsittämään olevani lentokoneessa Chigagon ja Minneapolisin välissä 

lukemassa kirjaa, jonka Herra oli johdattanut minut ostamaan, ja samalla hetkellä, jolloin 
Hän kehotti minua lukemaan sitä, istui Georgi Vinsin oma tytär vieressäni. Olin täynnä 
kunnioitusta ja tajusin, kuinka ylpeyteni oli saanut minut lähes menettämään yhden Her-
ran antaman suuren hetken elämässäni. Millaista Herraa palvelemmekaan!

Tunsimme molemmat Herran läsnäolon niin voimakkaana, ettemme lainkaan epäil-
leet, että Herran käsivarsi oli tuonut meidät yhteen sinä päivänä. Keskustelumme aikana 
sain kuulla, että hän oli lähtenyt Kiovasta vasta vuosi sitten Yhdysvaltoihin.

”Miksi? Sepä hämmästyttävää!” huudahdin. Nyt tunnistin tapaamisemme selväksi Her-
ran vahvistukseksi Neuvostoliiton matkalleni, olisinhan jo muutaman viikon kuluttua it-
sekin Kiovassa.

Hän kertoi, että hän ikävöi seurakuntaansa Ukrainassa ja kaipasi palata sinne takai-
sin. Tunsimme molemmat, että Herra oli suunnitellut minun vierailevan seurakunnassa, 

jonka pastorina hänen isänsä oli Neuvostoliitossa ollut. Hän antoi minulle seurakunnan 
osoitteen, kokousten päivät ja ajat ja ohjeet, kuinka sinne pääsee metrolla ja linja-autolla. 
Palattuani myöhemmin Israeliin minua odotti kirje häneltä. Hän kirjoitti:

”Mitä sinulle kuuluu? Muistatko tapaamisemme lentokoneessa Chigagosta Min-
neapolisiin? Se oli uskomatonta! Suunnitteletko vielä meneväsi Kiovaan? Jos me-
net sinne, niin kerro terveisiä ystävilleni.

Lähetän sinulle valokuvani, ja joitakin tietoja vainotuista kristityistä Neuvos-
toliitossa.

Siunatkoon Herra sinua, kun palvelet Häntä. Kerro minulle enemmän mat-
kastasi ja suunnitelmistasi.
Rakkaudella Kristuksessa.”

Seuraavassa on osa hänen tarinaansa:

”Eräänä päivänä opettajamme ilmoitti yhdeksännelle luokallemme:
’Tänään kirjoitatte aineen otsikolla ’Leninin paikka sydämessäni ’. Sinun pi-

tää kirjoittaa, mitä Lenin teki kaikille maailman ihmisille ja mitä hän on tehnyt 
sinulle ja perheellesi. Tietysti kirjoitat, että Lenin on ensisijalla sydämessäsi ja 
mielessäsi ja että rakastat häntä hyvin paljon.’

Kaikki alkoivat kirjoittaa. Luokkahuoneessa oli niin hiljaista… Rukoilin hil-
jaa: ’Jumala auta minua! Mitä minun pitäisi tehdä? Vain Sinä, Jeesus, olet minun 
sydämessäni, ei Lenin. Jos kirjoitan tästä vilpittömästi, niin joudun vaikeuksiin. 
Mitä teen, Herra Jeesus?’ Sitten muistin Roomalaiskirjeen luvun 1:16. Apostoli 
Paavali on kirjoittanut: ’Minä en häpeä Kristuksen evankeliumia.’ 

Useimmat oppilaat olivat jo lopettaneet aineensa, kun minä aloin kirjoittaa: 
”Lenin oli Venäjän vallankumouksen johtaja v.1917. Hän on kuuluisa mies, 
mutta hän on vain ihminen, ei Jumala. Rakastan Jeesusta. Minun sydämeni kuu-
luu Hänelle. Minun sydämessäni ei ole tilaa Leninille…’ Sitten kirjoitin, mitä 
Jeesus teki puolestani, kuinka Hän antoi elämänsä syntieni tähden ja teki minut 
onnelliseksi.

Oppitunti päättyi. Annoin aineeni opettajalle ja lähdin luokkahuoneesta. Seu-
raavana päivänä opettaja kutsui minut toimistoonsa. Hän oli suunniltaan:

’Lisa, mitä tämä on? Kuinka saatoit olla niin häpeämätön? Tiedätkö, että mi-
nun on lähetettävä tämä aine KGB:lle? Tiedätkö, että jos jatkat tällaista ajattelua, 
et koskaan voi opiskella missään instituutissa tai yliopistossa? Olemme sinulle 
hyvin ystävällisiä. Olisimme voineet erottaa sinut tämän tähden. Ota tämä aine 
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kotiin ja kirjoita se uudelleen. Kirjoita Leninistä, älä Kristuksesta. Jos uskot Ju-
malaan, niin vaikene siitä. Älä koskaan kerro kenellekään uskostasi, äläkä koskaan 
kirjoita siitä. Usko hiljaisuudessa Jumalaasi, mutta aineessasi kirjoita, että rakastat 
Leniniä. Kuinka saatat rakastaa jotakin Jeesusta enemmän kuin Leniniä? Olet 
fanaattinen! Kirjoita aineesi välittömästi uudelleen. ’

Sanoin, etten pysty. Rakastan Jeesusta, enkä sen tähden voinut tehdä mitä hän 
pyysi. Hän puhui minulle pitkään epäystävällisesti. Hän kritisoi isääni Georgi 
Vinsiä, joka oli työleirillä Siperiassa, koska oli saarnannut evankeliumia. Muuta-
man päivän kuluttua hän kertoi minulle: ’Lähetin aineesi KGB: lle. Tästä lähtien 
lähetän kaikki aineesi KGB:lle. ’

Muutkin opettajat koulussa lukivat aineeni. Jotkut opettajat lukivat sen jopa 
ääneen luokassa ja keskustelivat siitä oppilaittensa kanssa. Olin todella iloinen. 
Aineeni avulla monet koulussa kuulivat Jeesuksesta ja rakkaudestani Häneen. Ju-
mala suojeli minua ihanalla tavalla.

Joissakin kouluissa lapset saavat selkäänsä, koska uskovat Jeesukseen. Joskus 
lapset otetaan pois kristityiltä vanhemmiltaan ja pannaan valtion kasvatuslaitok-
siin, uudelleen kasvatettavaksi. He eivät saa tavata vanhempiaan.

Kun isämme karkotettiin Yhdysvaltoihin huhtikuussa 1979, sai perheemme 
seurata häntä. Nyt elän Amerikassa ja saan lukea Raamattuani vapaasti. Lapset 
kotimaassani joutuvat käymään ateistista koulua. Heille opetetaan päivittäin, että 
Jumalaa ei ole olemassakaan.

Rukoile, että lapset kotimaassani saisivat kasvaa tuntemaan Jeesuksen ja ra-
kastamaan Häntä. Rukoile, että Jumala suojelisi kristittyjä lapsia ja tekisi heidät 
vahvoiksi...”

Tällaisen varman ja selvän vahvistuksen jälkeen soitin herra G:lle ja kerroin hänelle tahto-
vani jälleen matkustaa Neuvostoliittoon. Se oli hieman pelottavaa, sillä vaikutti varmaan 
hyvin epäilyttävältä, että halusin matkustaa kahtena peräkkäisenä vuotena. Herra G. vastasi 
minulle luontaisella innokkuudellaan. Fantastista!” hän huudahti. ”Olen järjestänyt asioita, 
ja koko maa on teille avoin. Saan teidät minne tahansa Neuvostoliitossa, Itä-Euroopassa tai 
vaikka Kiinassa.”

Nämä olivat ihmeellisiä uutisia, enkä vielä tähän päivään mennessä tiedä, miten hän 
sai sen aikaan, mutta viisumianomus todella hyväksyttiin, jälleen kerran. Ennen paluutani 
Israeliin olin saanut kaikki tarvittavat varat koko Neuvostoliiton matkaani varten. Olin 
yllättynyt, että olisin pian matkalla takaisin sinne.

Palattuani kotiin Jerusalemiin juttelin eräälle ystävälleni kokemuksistani Neuvostolii-
tossa. Silloin Herra yllättäen ilmoitti valinneensa minut kirjoittamaan kirjan elämästäni. 

Siihen asti olin luullut, että Marie olisi kirjan kirjoittaja. Tehtävä vaikutti ylivoimaiselta, 
ja sanoin Herralle kiukuissani: ”Voi ei! Älä sano minulle, että minun pitää kirjoittaa kirja. 
Ensiksikin minun täytyi elää se. Yritätkö sanoa minulle, että minun täytyy nyt kirjoittaa se 
kirjoituskoneella, kustantaa se ja sen lisäksi vielä painaa se? Tämä ei ole reilua.”

Hänen vastauksensa oli rohkaiseva. ”Ole kiitollinen, että sinulla ylipäätään on todistus 
kerrottavanasi!” Samalla Hän vahvisti, että pieni juutalainen kirjapaino Jerusalemissa, se 
sama, jossa olin painattanut uutiskirjeeni viime vuosina, painaisi myös kirjani. Myöhem-
min menin kirjapainoon keskustelemaan asiasta. He neuvoivat, että olisi parasta kirjoittaa 
käsikirjoitus sähkökirjoituskoneella, koska kirja voitaisiin silloin painaa suoraan käsikirjoi-
tuksestani. Tällä tavoin voitaisiin säästää tuhansia dollareita eliminoimalla tekstinkäsittely-
kulut. Pyysin ystäviäni Jerusalemissa etsiskelemään minulle sähkökirjoituskonetta.

Muutamien päivien kuluttua minulle soitti eräs Israelissa asuva uskovainen, John ni-
meltään. ”Olen kuullut, että etsiskelet sähkökirjoituskonetta!” hän sanoi vastatessani pu-
helimeen. ”Minulla on IBM:n Selectric II, joka on ainakin 1.500 dollarin arvoinen, mutta 
olen valmis myymään sen sinulle tuhannesta dollarista. Oletko kiinnostunut?”

Tuolloin olivat rahavarani vähäiset, ja minulla oli tuskin tuhatta sekeliä, puhumatta-
kaan tuhannesta dollarista. Kerroin hänelle todellakin tarvitsevani sähkökirjoituskoneen, 
ja että tarjous tuntui sopivalta. Ottaisin häneen yhteyttä, jos Herra antaisi tarvittavat varat 
seuraavina päivinä. Päivät kuluivat, ja rahaa kertyi hyvin niukasti.

Viikon kuluttua John soitti uudelleen. ”Kuule, Herra on kutsunut minut uskonvarai-
seen elämään. Tiedän, että minun on matkustettava tulevina kuukausina. Sopisiko sinulle, 
että jätän kirjoituskoneen luoksesi? Saat käyttää sitä sillä välin, kunnes myyn sen jollekin 
toiselle. Juuri nyt tuo kirjoituskone estää minua aloittamasta matkaani.”

Olin todella iloinen. Seuraavana päivänä John, ja eräs toinen ystäväni, toivat IBM kir-
joituskoneen asunnolleni. Koska hän on kirjailija, sain häneltä myös monia hyödyllisiä neu-
voja. Esimerkiksi kurinalaisuudesta, jota tarvitaan tällaisen projektin läpiviemiseksi.

”Kirjailija kirjoittaa yleensä vähintään neljä tuntia päivässä. Jos menetät yhdenkin päi-
vän, niin sinun täytyy korvata menettämäsi tunnit. Mutta jos työskentelet enemmän kuin 
neljä tuntia määrättynä päivänä, niin et voi vähentää sitä seuraavan päivän työstä.” Hänen 
puhuessaan tiesin, että Herra antoi minulle saman ohjeen. Niinpä aloin työn uudella kir-
joituskoneella.

Jo seuraavana päivänä John soitti kertoakseen, että kone oli minun. ”Tunsin tehneeni 
oikein tuodessani sen kotiisi”, hän sanoi. ”Tunnen, että kirjoituskoneen antaminen sinulle 
lahjaksi on ensimmäinen työni uudessa uskonvaelluksessani. Olen iloinen, että sitä käyte-
tään todistuksena Herrasta. Käytä sitä minun siunauksessani...”

Siitä lähtien Johnin kirjoituskone on tuntunut erityiseltä ystävältä. Olen viettänyt niin 
monia tunteja naputellessani sitä, kirjan käsikirjoituksen lähestyessä loppuaan, että tiedän 
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Herran siunaavan Johnia hänen uskollisuudestaan ja luottamuksestaan Herran huolenpi-
toon.

Herran valmistelutyöt seuraavaa rautaesiripun takaista matkaani varten alkoivat kesällä 
1981. Luin useita kirjoja, joissa kerrottiin Neuvostoliitossa vangittujen kristittyjen elämäs-
tä. Lukiessani tunsin pelkoa siitä, että Herra valmisteli minua mahdollisen vangitsemisen 
varalle. Muistin erityisesti veli Andreaksen (Open Doorsin johtajan) kommentin:

”Mennäksemme Itä-Eurooppaan Herra todellakin asettaa eteemme avoimen 
oven, mutta ei ole mitään vakuutusta siitä, että pääsemme jälleen ulos...”

Valmistautuminen oli shokki, ja muistan puhuneeni tästä ystävilleni, jotka olivat tulleet 
käymään Yhdysvalloista. Kertoessani, että Herra saattoi valmistaa minua mahdollisen van-
gitsemisen varalle, tai jopa kuolemaan, olivat he kauhuissaan. ”Ei, älä puhu noin!”, he huu-
sivat, ”hän pitää sinut turvassa! Älä edes ajattele tuollaista! Ei niin voi tapahtua!”

Saatoin ymmärtää heidän tunteensa. Lännessä olemme niin kaukana niistä kärsimyk-
sestä, mitkä täyttävät veljiemme ja sisartemme päivittäisen elämän vainonalaisissa maissa. 
”Niin ei voi tapahtua minulle! ” oli välitön ajatukseni, mutta tietysti se voisi tapahtua, ja 
tiesin, että minun oli hyväksyttävä tämä tosiasia.

Kun vihdoin saatoin kohdata Herran, ja olin valmiina kokemaan jopa vainoa Hänen 
nimensä tähden, tunsin itseni vapaaksi!” Kaikki pelko oli poissa! Ehkä tämä olikin Herran 
ensisijainen tarkoitus - valmistaa minua niin, etten palaisi Neuvostoliittoon peloissani, vaan 
syvästi tietoisena siitä, että kaikki tapahtumat tulisivat olemaan Jumalan täydellisessä tahdos-
sa. Joutuisinko todella vangituksi? Vain Herralla oli vastaus tähän kysymykseen. Mutta jos 
olemme valmistautuneet jopa kuolemaan, niin mitä voivat ihmiset meille tehdä?

 ”Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret.
Hän karkotti viholliset sinun tieltäsi. ” 5. Moos. 33:27

Ensimmäistä kertaa minulla oli syvä henkilökohtainen luottamuksen tunne Paimenen huo-
lenpidosta.

”Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, 
sillä sinä olet minun kanssani; sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat.
Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen.
Sinä voitelet minun pääni öljyllä; minun maljani on ylitsevuotavainen...”
 Ps. 23:4 - 5

Herra korosti uudelleen kuuliaisuuden merkitystä, ja huomasin, ettei minulla ollut muuta 
mahdollisuutta kuin totella. Se sai uuden Venäjän matkan tuntumaan helpommin hyväk-
syttävältä. Herra varoitti minua uskonvaellukseni alusta lähtien vaarasta pudota matkasta, 
turvallisuuteen tyytymisestä, kuten niin useat kristityt tekevät. Heillä ei ole aavistustakaan, 
että täten he ovat vaarassa samalla menettää pelastuksensa.

”On aika, mistä emme tiedä milloin, paikka, mistä emme tiedä missä;
Se leimaa ihmisen kohtalon – joko kunniaan tai epätoivoon.

On olemassa raja, meille näkymätön, mikä on jokaisella polulla.
Se merkitsee rajaa – Jumalan armon ja Hänen vihansa välillä.

Sen rajan ohittaminen merkitsee kuolemaa, se merkitsee hiipivää kuolemaa;
Se ei hämärrä silmän loistetta, eikä sumenna terveyden kukoistusta.
Omatunto voi edelleen olla rauhassa, henki voi olla kevyt ja iloinen;
Ja se, mikä tuottaa iloa, tuottaa sitä edelleen, ja huoli voi olla kaukana.
Mutta otsalle Jumala on asettanut väistämättömän merkin;
Se on ihmiselle näkymätön, sillä ihminen itse on sokea ja pimeydessä.
Hän tuntee, että kaikki on hyvin, ja kaikki pelko on poissa;
Hän elää, hän kuolee, hän kävelee helvettiin,
ei ainoastaan tuomittuna vaan kirottuna!
Voi, missä on tuo mystinen viiva, jonka ihmiset voivat ylittää,
ja josta Jumala itse on vannonut, että joka siitä kulkee, on kadotettu.

Vastaus taivaalta todistaa, Te, jotka Jumalasta luovutte. 
TÄNÄÄN kuulkaa Hänen äänensä
TÄNÄÄN tehkää parannus, älkääkä kovettako sydäntänne.”

Joseph Addison Alexnder 
               

Herra vertasi tämän päivän Neuvostoliiton juutalaisen tilannetta kuningatar Esterin aikai-
seen, Persian juutalaisten tilanteeseen. Herra neuvoi, juuri ennen lähtöäni Neuvostoliit-
toon, että minun tuli viettää kolme päivää rukoillen ja paastoten – ilman vettä ja ruokaa, 
jotta olisin toistanut Esterin sanoja, kaukaisten vuosien takaa, Herran edessä:

”Jos olen saanut armon sinun silmiesi edessä, kuningas, ja jos kuningas hyväksi 
näkee, niin annettakoon minulle oma henkeni, kun sitä pyydän, ja kansani, kun 
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sitä haluan. Sillä meidät on myyty, minut ja kansani, hävitettäviksi, tapettaviksi 
ja tuhottaviksi. Jos meidät olisi myyty vain orjiksi ja orjattariksi, olisin siitä vaiti, 
sillä sen vaivan takia ei kannattaisi kuningasta vaivata.

Sillä kuinka minä jaksaisin nähdä kansaani kohtaavan onnettomuuden, kuin-
ka jaksaisi nähdä sukuni surman! ” Ester 7:3 - 5;  8:6

Herra muistutti minulle, että Esterin täytyi tehdä sama valinta, ja siihen seurakuntakin on 
kutsuttu. Hänen täytyi samaistua juutalaisten kohtaloon. Kun Mordokai kuuli Haamanin 
suunnitelmista tuhota juutalaiset, lähetti hän Esterille terveiset: ”...sekä velvoitti häntä me-
nemään kuninkaan luo anomaan armoa ja rukoilemaan häntä kansansa puolesta.” (Ester 
4:8 ). Ester pelkäsi henkensä puolesta, tietäen saattavansa kuolla, jos hän menisi kutsumatta 
kuninkaan eteen. Silloin Mordokai antoi hänelle saman ohjeen, jonka Herra antaa seura-
kuntansa todellisille jäsenille:

”Älä luulekaan, että sinä, kun olet kuninkaan linnassa, yksin kaikista juutalaisista 
pelastut. Jos sinä tänä aikana olet vaiti, tulee apu ja pelastus juutalaisille muualta, 
mutta sinä ja sinun isäsi perhe tuhoudutte. 

Kuka tietää, etkö sinä juuri tällaista aikaa varten ole päässyt kuninkaalliseen 
arvoon?” Ester 4:13 - 14

Tunsin, että tilanne Neuvostoliitossa on myös haaste seurakunnalle, sillä Herran silmissä 
olemme yhtä sen maan ihmisten kanssa. Hän puhui sydämelleni seuraavaa:

”Avaan pian juutalaisille oven, jotta he voivat lähteä Neuvostoliitosta. Lähetän 
sinut sen vuoksi sinne, kertomaan sen kansalleni, ja kun se tapahtuu, heidän tulee 
tietää, että se on Jumala, ja että heidän on lähdettävä välittömästi...”

En tiennyt, oliko kukaan muu maailmassa tietoinen tästä toisesta exoduksesta. Tiesin aino-
astaan, että minun täytyi matkustaa viemään tätä viestiä Neuvostoliittoon, yksinkertaisesti 
vain luottaen kaikesta sydämestäni, etten veisi heille väärää toivoa. Herra näytti minulle 
seuraavan kappaleen, joka todisti selvästi, että sanoma oli Häneltä:

”Sen tähden, katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota: ’Niin totta 
kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset Egyptin maasta’, vaan: ’Niin totta kuin 
Herra elää, joka johdatti israelilaiset pohjoisesta maasta...”’
Jer. 16:14 - 15

”’Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset Egyptin maasta ’, 
vaan: ’Niin totta kuin Herra elää,, joka johdatti ja toi Israelin heimon jälkeläiset
 pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista...’” Jer. 23:7 - 8

”Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi; minä tuon sinun siemenesi päivän koi-
ton ääriltä, päivän laskemilta minä sinut kokoan. Minä sanon pohjoiselle: Anna 
tänne! ja etelälle: Älä pidätä! 

Tuo minun poikani kaukaa ja minun tyttäreni hamasta maan äärestä...”’
 Jes. 43:5 - 6

”Näin sanoo Herra: Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päi-
vänä sinua auttanut; minä olen valmistanut sinut ja pannut sinut kansoille liitoksi 
, kohottamaan ennalleen maan, jakamaan hävitetyt perintöosat, 
sanomaan vangituille: ’Käykää ulos!’ ja pimeässä oleville : ’Tulkaa esiin ! ’

Teiden varsilta he löytävät laitumen, kaikki kalliokukkulat ovat heillä laidun-
paikkoina Ei heidän tule nälkä eikä jano, ei hietikon helle eikä aurinko satu hei-
hin, sillä heidän armahtajansa johdattaa heitä ja vie heidät vesilähteille.

Minä teen kaikki vuoreni teiksi, ja minun valtatieni kulkevat korkealla. Katso 
heitä, he tulevat kaukaa! 

Katso nuo pohjoisesta, nuo lännestä, nuo Siinimin maalta
Riemuitkaa, te taivaat, iloitse, sinä maa, puhjetkaa riemuun, te vuoret, 

sillä Herra lohduttaa kansaansa ja armahtaa kurjiansa...” Jes. 49:8 - 13

”Niinä päivinä on Juudan heimo kulkeva Israelin heimon kanssa, ja he tulevat 
yhdessä pohjoisesta maasta siihen maahan,  jonka minä annoin teidän isillenne 
perinnöksi ” Jer. 3:18

”’Katso, minä tuon heidät pohjoisesta maasta, kokoan heidät maan perimmäisilta 
ääriltä. Heissä on sokeita ja rampoja ynnä raskaita ja synnyttäväisiä: suurena jouk-
kona he palajavat tänne. Itkien he tulevat, ja minä johdatan heitä, kun he kulke-
vat rukoillen. Minä vien heidät vesipuroille, tasaista tietä, jolla he eivät kompastu. 
 Sillä minä olen Israelin Isä, ja Efraim on minun esikoiseni.

Kuulkaa Herran sana, te kansat, ilmoittakaa kaukaisissa merensaarissa ja sano-
kaa: Hän, joka Israelin hajotti, on sen kokoava ja varjeleva sitä niin kuin paimen 
laumaansa. Sillä Herra on lunastanut Jaakobin  ja vapahtanut hänet häntä väke-
vämmän kädestä.’’ Jer. 31:8 -11
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Täytyin yhä uudelleen kunnioituksesta ja hämmästyksestä, että saamme elää tässä maa-
ilmanhistorian merkittävimmässä ajassa. Minulla ei ollut pienintäkään vihjettä Herralta, 
kuinka Hän johdattaisi kansansa pohjoisesta maasta, eikä minulla ollut aavistusta, milloin 
se tapahtuisi. Saatoin vain tuntea, että se olisi jotakin, jonka vain Jumala kykenee tekemään 
ja mihin yksikään ihminen ei saa koskea, koska Hän yksin saa kunnian ja kirkkauden, kun 
tehtävä on suoritettu.

29. LUKU

UUSI  NEUVOSTOLIITON MATKA
 

Kesäpäivät kuluivat ja aika läheni, jolloin lähtisin ensin Yhdysvaltoihin ja sieltä Neu-
vostoliittoon. (Tietenkään Intouristin edustajalla ei ollut aavistustakaan, että asuin 
Israelissa. Jos he tietäisivät sen, en ikinä saisi viisumia Neuvostoliittoon. Sen tähden 

olin anonut viisumia Yhdysvalloista käsin, Herran avaaman oven kautta.)  Olin suunni-
tellut lähteväni New Yorkista Moskovaan 27. syyskuuta, 1981, ja siksi päätin matkustaa 
Yhdysvaltoihin pari viikkoa aikaisemmin, 12. syyskuuta.

Noin kaksi viikkoa ennen suunniteltua lähtöäni Israelista jouduin valtavan hengellisen 
hyökkäyksen kohteeksi. Kokemus oli kauhea, ja minusta tuntui, että elämänikin oli vaaras-
sa. Eräs ystäväni Pohjois-Israelissa aavisti, että taistelu oli tulossa ja tuli tapaamaan minua, 
yhtyäkseen rukoukseen. Taistelu muuttui niin vakavaksi, että me kolme lopetimme kaiken 
muun ja ryhdyimme vain rukoilemaan ja paastoamaan. Sitä paitsi en ollut saanut penniä-
kään rahaa matkustaakseni Israelista Yhdysvaltoihin, vaikka koko Neuvostoliiton matka oli 
jo maksettu. Silloin, kesken taistelun, soitti Marcia yhdysvalloista kauhistuttavan puhelun.

”Kuule”, hän sanoi, vastattuani puhelimeen tuona surullisena päivänä. ”Minun täytyi 
soittaa sinulle kertoakseni, että herra G. kuoli yllättäen.” Hän oli vanhahko mies, eikä aivan 
tervekään. Olin surullinen kuultuani uutiset, mutta tilanne on vieläkin hankalampi, koska 
Intouristin edustaja ei löydä mistään tietoja viisumistasi tai matkavarauksista, eikä mitään 
merkintää siitä, että olisit maksanut matkasi.”, hän kertoi.

”Voi ei! ” huudahdin. Minun oli määrä lähteä Moskovaan kahden viikon kuluttua.
Sovin Marcian kanssa, että hän yrittäisi jotenkin saada kopion 2.000 dollarin shekistä, 

koska olin onneksi maksanut laskuni shekillä. ”En ole vielä saanut rahaa matkaani var-
ten, joten minun on siirrettävä matkaa viikolla”, kerroin hänelle. ”Taistelu on ollut kamala 
täälläkin päässä. Olen nyt tehnyt lentovarauksen viikkoa myöhemmäksi, syyskuun 19. ja 
tapaamme silloin!” Annoin hänelle oletetun saapumisaikani ja kerroin tapaavamme pian.

Rukoiltuani arvioin tilanteen uudelleen. Kaikista olosuhteista päätellen koko matka 
näytti mahdottomalta. Minulla ei ollut yhtään rahaa matkustaakseni Yhdysvaltoihin. Her-
ra G oli kuollut, ja viisumi oli kadonnut. Minun täytyi nousta taistelukentälle, pukeutua 
jälleen sota-asuun ja alkaa taistelu. Joudumme usein syvimmässä uskonvaelluksessamme 
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sellaiseen pisteeseen, ettemme enää voi arvioida asioita ulkonaisten seikkojen perusteella, 
vaan luottaa sisimmässämme yksin Hänen rakkauteensa ja johdatukseensa.

”Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan ja valtoja 
vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henki-
olentoja vastaan taivaan avaruuksissa.” Ef. 6:12

Ensimmäinen tehtäväni oli nyt hälyttää esirukoilijat mukaan. Hälytin apuun sekä israeli-
laiset, että yhdysvaltalaiset ystäväni. Soitin myös Jennylle ja Wolfgangille Norjaan. Yleensä 
ystäväni, jotka ovat lukeneet kaksi kertaa vuodessa lähettämäni uutiskirjeen, ovat olleet us-
kollisia esirukoilijoita, mutta vihollinen oli saanut voittoja myös tällä kentällä. Uutiskirjettä 
olivat kohdanneet monet viivytykset ja vaikeudet, eikä se ollut saavuttanut ihmisiä ajoissa, 
jotta he olisivat voineet rukoilla valmistelujen puolesta.

Kertoessani Wolfgangille tilanteesta hän vastasi: ”Joku antoi minulle juuri lahjan, joka oli 
tarkoitettu annettavaksi sinulle, ja se riittää melkein kattamaan lentokustannukset. Minä li-
sään vain lopun ja lähetän sen sinulle telexillä pankkiisi. Se kestää yleensä enintään kolme päi-
vää.” Suljin puhelimen rohkaistuneena ja tietoisena siitä, että taistelun suunta alkoi kääntyä.

Seuraavana päivänä ilmoitin pankkiin, että Norjasta oli tulossa 600 dollaria. Kolmen 
päivän kuluttua marssin pankkiin odottavin mielin, mutta rahaa ei ollut tullut. Menin jäl-
leen neljäntenä ja viidentenä päivää. Kuudentena päivänä minun tarvitsi enää vain näyttää 
kasvoni ovella, kun pankkivirkailija jo pudisti päätään kielteisen vastauksen merkiksi. Rahat 
eivät olleet vieläkään saapuneet.

Koska elän uskon varassa, antaa Herra vain sen, minkä tarvitsen päivittäiseen elämään. 
Tämän vuoksi minulla on pankkitili vain shekkien käsittelemistä varten. Koska pankki on 
pieni paikalliskonttori, tietävät virkailijat vallan hyvin, että pankkitilini heiluu nollan ja 
sadan dollarin välillä. Kävin pankissa päivittäin ja telexin olisi pitänyt tulla jo aikoja sitten. 
Luulen, etteivät he uskoneet minkään rahan olevan edes tulossa!

Syyskuun 18. päivänä, eli päivää ennen suunniteltua lähtöäni Yhdysvaltoihin, rahan 
oli pakko tulla kello kuuteen mennessä, jos aijoin lunastaa lippuni. Lentoyhtiö nimittäin 
suljettiin silloin. Tiesin, ettei matkaa voinut siirtää yhdelläkään päivällä. Tiesin myös, että 
Herra on huolenpidossaan harvoin liian aikainen, mutta ei koskaan myöhässä. Olin varma, 
että 18. päivän aamuna raha olisi pankissa. Sen täytyi olla!

Kävelin virkailijan luo. Kun hän nosti katseen työstään, kuulin hänen sanovan: ”Olen 
pahoillani Esther, rahat eivät saapuneet tänäänkään!”

Siinä seisoin, vain päivää ennen matkaani, vielä yhden uuden suljetun oven edessä. 
Rahat eivät olleet saapuneet. Tiesin silti, syvällä sydämessäni, että saapuisin Moskovaan 27. 
syyskuuta. Tein sen tähden jotain, mikä ei ole mikään ’uskon’ malliesimerkki. Soitin Sidille 

ja Betsylle, jotka olivat tuolloin Yhdysvalloissa vierailulla, ja kerroin heille koko tilanteen.
”Minulla on enää yksi idea jäljellä. Voisitteko ottaa selvää, onko mahdollista maksaa 

matka ennakkoon Yhdysvalloista käsin, ja kun raha tulee Norjasta, voin korvata sen teille?” 
He lupasivat yrittää heti kun pankit aukeaisivat. He kehottivat minua odottamaan telexiä 
matkatoimistossa, Jerusalemissa, iltapäivällä. Kiitin heitä ylenpalttisesti ja suljin puhelimen.

Saavuin King George kadun matkatoimistoon kello viisi ja kysyin Sarahilta, matkatoi-
miston israelilaiselta omistajalta, oliko hän kuullut mitään uutta. Hänen vastauksensa oli 
kielteinen, joten istuuduin odottamaan. Puoli kuudelta, siis puoli tuntia ennen lentoyhtiön 
sulkemisaikaa, saapui telex ilmoittaen, että lippu oli maksettu ennakkoon. Olin haljeta ilos-
ta. Vihdoinkin, vain muutamaa minuuttia ennen sulkemisaikaa, vastaus oli tullut.

Mutta tästä ei tullutkaan mikään tavallinen taistelu. Viiden minuutin kuluttua lentoyh-
tiön edustaja nimittäin soitti ja ilmoitti, että telex piti palauttaa, koska tilaamani säästölento 
piti maksaa kaksikymmentäyksi päivää ennen matkaa. Tässä meni viimeinenkin mahdolli-
suuteni. Kohautin olkapäitäni ja sanoin itsekseni, että taistelu on nyt taivaallisissa käsissä, 
itse en voisi tehdä enää mitään.

Valmistautuessani lähtemään Sarah kysyi: ”Olitko suunnitellut tapaavasi perheesi Yh-
dysvalloissa?”

”Kyllä”, vastasin.
”Etkä voi millään siirtää matkaasi myöhemmäksi?”
”En”, sanoin hänelle.
”Minä annan sinulle lipun. Tiedän, että palautat minulle rahat jotenkin!” Hän kehotti 

yhtä avustajistaan: ”Soita lentoyhtiöön välittömästi ja käske heidän kirjoittaa lippu!”
Tasan kymmenen sekuntia ennen yhdettätoista hetkeä sain tarvitsemani lipun Yhdys-

valtoihin – matkallani Moskovaan. Tunsin Herran rakkauden tätä herttaista, juutalaista 
naista kohtaan, ja käsitin Hänen halunneen tämän olevan osa matkaa alusta lähtien. Muuta 
en kyllä sitten tajunnutkaan. Olin liian väsynyt tunteakseni mitään muuta kuin helpotusta, 
kun taistelu lopulta oli ohi.

Kymmenen minuuttia lähtöni jälkeen Sid ja Betsy soittivat Sarahille pyytääkseen tätä 
luovuttamaan lipun, vakuuttaen lähettävänsä tälle shekin välittömästi. He olivat kuulleet, 
ettei ennakkomaksua oltu hyväksytty. Olen varma, että Sarah on vastannut hymyillen: ”Est-
her lähti toimistosta kymmenen minuuttia sitten lippuineen!”

Olin tietämätön puhelinsoitosta. Jätin siis tiedon pankkiini, että Norjasta tuleva raha 
oli suoraan siirrettävä Sarahin tilille. Palattuani viikkojen kuluttua Jerusalemiin hän sanoi 
minulle leikkisästi: ”Jotkut ihmiset eivät koskaan palauta rahojani, mutta tämä oli ensim-
mäinen kerta, kun sain omani takaisin tuplaten.”

Niinpä lähdin aikataulun mukaan seuraavana aamuna Ben Gurionin lentokentältä 
New Yorkiin.
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Yhdysvalloissa kuulin suureksi helpotuksekseni, että pankki oli löytänyt kopion she-
kistäni, että Intourist oli kyennyt myöntämään uuden viisumin, ja että kaikki paperit mat-
kaani varten olivat järjestyksessä. Tämä oli varmasti ihme. Olin kiitollinen, etten antanut 
kielteisten olosuhteiden hämätä Hänen selvää johdatustaan.

Vietin kaksi viikonloppua Miken ja Joeyn kanssa. He olivat juuri muuttaneet Con-
necticutista, missä he olivat eläneet melkein koko elämänsä, Camdenin kaupunkiin, New 
Jerseyn osavaltion laitamille. Alue on kuuluisa huumeista ja rikollisuudesta. Käydessäni Jo-
eyn koulussa ja nähdessäni oppilaiden ’kovuuden’,  menetin rohkeuteni. He olivat riidoissa 
keskenään ja vaikuttivat jännittyneiltä. Koska minulla ei ollut seudulla yhtään ystäviä, oli 
minun yövyttävä motellissa, ja se sai koko vierailuni tuntumaan jotenkin epätodelliselta. 
Lähdin heidän luotaan hyvin huolestuneena, enkä tiennyt silloin miten kauan kuluisi, en-
nen kuin näkisin heidät jälleen.

Muutamaa päivää ennen lentoani Moskovaan vietin kolme päivää paastoten ja rukoil-
len eräässä kurssikeskuksessa Savernin joen rannalla, lähellä Washingtonin osavaltiota. Se 
oli ihastuttavan rauhallinen paikka, ja olin hyvin kiitollinen tästä valmistautumisen ja ru-
kouksen ajasta. En ollut koskaan aikaisemmin paastonnut täydellisesti syömättä mitään, 
tai olematta täysin juomatta. Tiesin, että oli hyvin tärkeää, että taistelu olisi voitettu, ennen 
kuin olisin Neuvostoliitossa.

Herralla oli täällä varattuna minulle eräs erityinen pieni yllätys – jotakin, joka todisti 
sen, että olin oikeassa paikassa. Eräänä päivänä Hän kehotti minua menemään lounasaikana 
ruokailuhuoneeseen, vaikka tiesi, ettei minun kuulunut syödä tai juoda. Istuuduin erääseen 
pöytään ja aloin puhella kuuden muun lounasvieraan kanssa. Lopulta yksi nunnista kysyi 
minulta (keskus oli katolinen): ”Et kai sinä satu olemaan se Esther, joka asuu Jerusalemis-
sa?”

Suuni jäi auki hämmästyksestä. Hän jatkoi: ”Eräs yhteisömme sisarista on kirjoitellut 
sinulle joidenkin vuosien ajan!” Sillä sekunnilla tiesin, että hän puhui minulle sisar Celines-
tä, jonka kirjeet olivat olleet minulle varsinaisena rohkaisuna. Herran armosta sisar Celine 
saattoi seuraavana päivänä vierailla luonani kurssikeskuksessa. Tapasimme ensimmäistä ker-
taa.

Kolmannen päivän lopulla tunsin kiitollisena Herran voiman. Hän oli tehnyt minut 
kykeneväksi pitämään paaston loppuun asti. Jätin kurssikeskuksen tietäen, että Jumalan 
avulla olin valmis kaikkeen mitä eteeni tulisi. Lopulta, hyvästeltyäni ystäväni Yhdysvallois-
sa, olin matkalla Moskovaan. Enpä taida osata kertoa, miltä minusta sillä hetkellä tuntui.

Lentokoneen saavuttua Moskovaan jouduin odottamaan kauan jonossa, kunnes tulin 
pakon sanelemaan tullitarkastukseen jälleen kerran. Tänä vuonna, toisin kuin edellisenä, 
heillä oli röntgenlaitteet maahan saapuvan matkatavaran tarkastamiseksi. Useimmat pää-
sivät läpi melko nopeasti. Kun minun vuoroni tuli, laitoin matkalaukkuni röntgenlaittee-

seen, ja hetken kuluttua minut määrättiin avaamaan laukku tarkempaa tarkastusta varten.
Edellisenä vuonna Herra oli pitänyt kätkettynä kaikki sellaiset mukanani tuomat tava-

rat, jotka olisivat herättäneet epäilyksiä. Niinpä luonnollisesti oletin, että Hän olisi tehnyt 
saman tänäkin vuonna. Olin kauhuissani, kun he löysivät laukkuun kätkemäni venäläisen 
virsikirjan. Välittömästi sen jälkeen he löysivät hepreankielisen kirjan ’The History of the 
Jewish People’ (Juutalaisen kansan historia), jonka olin suunnitellut vieväni ystävilleni.

Herra oli kehottanut minua kätkemään ystävieni ja epävirallisen seurakunnan osoitteet 
ylläni oleviin vaatteisiin. Olin hyvin kiitollinen, että olin totellut. Sitten kauhukseni pai-
kalle kutsuttiin naispuolinen vartija, joka vei minut sivuhuoneeseen tutkittavaksi. Seurat-
tuani häntä huoneeseen sanoin Herralleni olevani valmis palaamaan välittömästi takaisin 
lähtömaahani. ”Voi Herra, jos olen tehnyt virheen, jos en ole täällä Sinun tahdostasi, niin 
olen enemmän kuin valmis, että ovi suljetaan. Auta, etteivät he löytäisi ystävieni osoitteita. 
Herra, suojele heitä!”

Ei siinä todellakaan ole mitään pahaa jos teemme virheen, yrittäessämme etsiä Herran 
tahtoa. Olin valmis myöntämään, että olin väärässä aivan kaiken suhteen. ”Herra, tapahtu-
koon Sinun tahtosi”, sanoin pehmeästi, oven sulkeutuessa takanani. Naisen tutkiessa minua 
saatoin kääntyä sen verran, että hän ohitti kätköpaikkani vain muutaman millin päästä. 
Olin helpottunut huomatessani, että ystäväni olivat varjeltuneet. Tiesin, että Herran käsi 
oli jälleen ollut apuni, ja olin kiitollinen.

”Mitä teillä on takkinne taskussa?” hän kysyi.
”Vain jotakin flunssalääkettä ja tämä venäläinen Raamattu”, vastasin, ojentaessani mo-

lemmat tavarat hänelle. Edellisenä vuonna he eivät olleet lainkaan tutkineet takkiani, jo-
ten olin varma, että Raamattuni oli turvassa. Tähän mennessä melkein kaikki muu, paitsi 
osoitteet, olikin jo löydetty. Hän vei Raamatun odottaville poliiseille ja kertoi, ettei ollut 
löytänyt mitään papereita. Huokasin kiitosrukouksen siitä hyvästä!

Eräs virkailijoista alkoi huutaa minulle Raamattu kädessään.
”En puhu venäjää! ” ilmoitin hänelle.
”Mitä sitten teette tällä?”, hän kysyi, pitäen Raamattua kasvojeni edessä.
Penkoessani käsilaukkua sanoin: ”Tässä ’Intouristin oppaassa’ sanotaan, että on luval-

lista tuoda yksi Raamattu henkilökohtaiseen käyttöön.” Näytin hänelle tiedotteesta kappa-
leen, jonka olin vihdoinkin löytänyt. ”Niinpä toin tämän Raamatun mukanani!”

”Mitä sitten teette tällä?” hän kysyi näyttäen venäläistä virsikirjaa.
Rukoiltuani nopeasti Herralta viisautta sanoin niin luontevasti kuin vain saatoin:  

”Kuulin, että on hyvin vaikeaa saada näitä kirjoja Venäjällä. Ajattelin, että olisi mukavaa 
ottaa yksi mukaani.”

”Kenelle annatte sen?” hän kysyi itsepintaisesti.
”En tiedä”, vastasin.
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”Ja tämä? Osaatteko lukea tätä kieltä?” näyttäessään viimeisen kirjan, hepreankielisen 
kirjan.

”Kyllä”, vastasin.
He keskustelivat keskenään joitakin minuutteja ja antoivat sitten kirjat takaisin mi-

nulle. He kehottivat minua sulkemaan laukkuni, ja viittasivat minua jatkamaan matkaani. 
Olin selvinnyt tarkastuksesta! En voinut olla hymyilemättä suu messingillä, kävellessäni 
eteenpäin. Vuotta aikaisemmin Herra oli kätkenyt kaiken. Mutta tänä vuonna lähes kaikki 
oli löydetty, ja siitä huolimatta pääsin maahan lähes kaikkine kirjoineni. ”Voi Herra, kii-
tos!”, mumisin ja lähdin etsimään Intouristin lentokenttätiskiä.

Pian minut vietiin mustaan autoon, joka kuljetti minut samaan moskovalaiseen hotelliin 
kuin edellisenäkin vuonna. Tajusin hyvin selvästi, ettei herra G. tällä kertaa ollut tervehtimäs-
sä minua. Oli vaikea käsittää, että hotelli ympäristöineen oli niin tuttu minulle. Se oli vain 
korttelin päässä Punaiselta Torilta ja Kremlistä, aivan Moskovan keskikaupungin sydämessä.

Ensimmäinen tehtäväni Moskovassa oli vierailla synagogassa Rosh HaShanana, juuta-
laisten Uuden vuoden ensimmäisenä päivänä. Tällä juhlalla on hyvin tärkeä uskonnollinen 
merkitys. Neuvostoliitossa useimmat kirkot ja synagogat on muutettu museoiksi, tai ne 
on vain suljettu. Niissäkin harvoissa jotka toimivat, käy pääasiassa vanhuksia, koska KGB 
vartioi rakennuksia huolellisesti. Mutta Rosh HaShanana (ja muina juutalaisina pääpyhinä) 
tapahtuu Moskovan ainoassa jäljellä olevassa synagogassa hämmästyttäviä asioita. Se on kir-
jaimellisesti tuhansien juutalaisten kansoittama. He kokoontuvat yhteen, sekä vanhat että 
nuoret, tänä yhtenä päivänä, juhliakseen yhteistä juutalaista perintöään.

Tämä ei ehkä tunnu mitenkään epätavalliselta ilmiöltä niistä, jotka ovat lännessä tottu-
neet uskonnonvapauteen. Mutta neuvostohallituksen valtapiirissä kaikki uskontoon viittaa-
vakin on yritetty kitkeä pois. Lapsille opetetaan ateismia, ja KGB on käyttänyt vangitsemisia 
ja kuolemanrangaistuksia esimerkkinä lannistaakseen ne, jotka eivät luovu uskonnostaan. 
Lähes sukupolven ajan, neuvostohallituksen alusta lähtien, juutalaisuus on lähes kokonaan 
kadonnut, koska ihmiset yrittivät olla ’kunnon neuvostokansalaisia’. Vanhat perinteet oli 
melkein unohdettu, ja juutalaiset sulautuivat yhteiskuntaan. Mutta viime aikoina on alka-
nut tapahtua jotain todella hämmästyttävää. Hyvin kuivasta maaperästä käsin on heidän 
sydämissään tapahtunut ikään kuin omaan juutalaisuuteensa herääminen. He ovat alkaneet 
löytää perintönsä rikkauden. He kaipaavat saada tietää lisää siitä, keitä he ovat. Tämä on 
tietysti Herran työtä, ja uusi toivon viriäminen rohkaisee heitä menemään synagogaan tänä 
erityisenä päivänä. Tämä kaikki kuulostaa hyvin yksinkertaiselta, mutta todellisuudessa he 
tietävät, että synagogaan menosta saattaa olla seurauksena vangitseminen, työn menettä-
minen, ero rakkaista - kaiken sen menettäminen, mistä meidänkin, uskovina, pitäisi olla 
valmiita luopumaan. Herra lähetti minut omin silmin näkemään tämän rohkeuden, ja tuo-
maan joillekin hänen vangituille omilleen terveisiä Israelista.

Suuri osa ajastani Neuvostoliitossa kului niiden osoitteiden etsimisessä, joissa aioin käy-
dä. Herra oli antanut minulle tietyn toimintatavan. Jo päivää ennen tapaamista minun oli 
käytävä etsimässä sovittu tapaamispaikka. Joskus se merkitsi tuntien kävelyä kylmässä, eikä 
etsintä todellakaan ollut niin helppoa, kuin miltä kuulostaa. Neuvostoliitossa turisteja var-
ten julkaistut kartat sisälsivät ainoastaan luettelon pääkaduista. Ja nekin on kirjoitettu vain 
Venäjäksi. Olen toivoton oppimaan kieliä, joten en ymmärtänyt kartoista sanaakaan. En 
myöskään voi kysyä neuvoa hotellissa enkä kadulla, koska voisin herättää KGB:n huomion, 
jos turistina yritin ottaa yhteyttä Neuvostoliiton kansalaisiin. Täten minun täytyi aina ensin 
löytää oikea kaupunginosa, ja sitten luottaa Pyhään Hengen opastukseen.

Maanantai-iltapäivänä lähdin kävelemään synagogan suuntaan. Olin saanut Israelissa 
vihjeitä siitä, missä se sijaitsi. Rientäessäni ulos metrosta tunsinkin sitten itseni aivan avut-
tomaksi. Mahdollisuudet olivat loputtomat, ja katuja riitti joka suuntaan. Etsin turhaan 
yli kaksi tuntia. Lopulta istuin puiston penkille väsyneenä ja kylmissäni rukoilemaan apua. 
Silloin Herra kertoi minulle aivan selvästi, että minun oli käännyttävä seuraavasta kadun-
kulmasta vasemmalle, ja sitten vielä kerran vasemmalle. Seuratessani näitä ohjeita löysin 
pian itseni seisomasta valtavan pylväin koristellun rakennuksen edestä. Herra oli auttanut 
minua paikallistamaan Moskovan synagogan. En tiedä olisinko koskaan löytänyt sitä ilman 
Hänen apuaan.

Palasin synagogaan tiistai-aamuna, Rosh HaShanana. Kävelin yläkertaan naisten puo-
lelle ja löysin paikan, josta näki alas miesten osaan. Neuvostoliiton hallitus on yrittänyt voi-
mallisesti poistaa viimeisetkin merkit uskonnosta, mutta täällä se kuitenkin oli, tuo jälleen 
vääjäämätön todistus Jumalan suuresta ja uskollisesta rakkaudesta. Neljä ’chazania’ lauloi 
kauniisti tuttuja, hepreankielisiä jakeita ja lauluja. Kyyneleet alkoivat hitaasti valua poskil-
leni.

Synagoga tulisi vilisemään KGB:n agentteja tällaisena päivänä. Miten ihmeessä voisin 
täällä puhua näille ihmisille? (Olin hyvin tietoinen ja myös kiitollinen ystävieni rukouksista.) 
Herra oli neuvonut minua ottamaan kultaisen ’Daavidin tähden’, ’Magen Davidin’, matkalle 
mukaan, ja sinä päivänä myös tänne synagogaan. Se oli jälleen Herran suurta viisautta, sillä 
tuo pieni koru avasi minulle mahdollisuuden tavata monia juutalaisia. ’Magen Davideja’ on 
mahdotonta saada Neuvostoliitossa. Niitä ei ole missään myytävänä, eivätkä ihmiset saa niitä 
myöskään kantaa. Vanha juutalaisnainen istui synagogassa minun vieressäni ja huomasi kul-
taketjuni. Näin helposti hän ymmärsi heti, että minä olin tullut Neuvostoliiton ulkopuolelta, 
ja täten sain mahdollisuuden tuoda hänelle uudenvuoden tervehdyksen Israelista. Hitaasti al-
koi sana henkilöltä henkilölle levitä, ja sain tervehtiä monia synagogassa. Seremonian jälkeen 
halusin erityisesti tervehtiä yhtä ’chazaneista’, erästä pientä miestä, jolla oli onnelliset ja ystä-
välliset kasvot. Hän oli siitä hämmästynyt ja häntä siunasi, kun hän sai tietää minun olevan 
Jerusalemista. Tämä tieto näytti rohkaisevan kaikkia muitakin joita puhuttelin.
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Väkijoukko kokoontuu 
Moskovan synagogan 
edustalla varhain Rosh 
Hashanahin aamulla.

Moskovan synagogan sisällä.

Varmaan ymmärrätte, ettei hallitus salli juutalaisten pitää vapaapäivää yhtenäkään juu-
talaisena juhlapyhänä. Palattuani illalla synagogaan se oli ääriään myöten täynnä, ja koko 
rakennuksen edusta oli täynnä parveilevia nuoria. Jokainen päiväsaikaan työssä ollut oli 
tullut nyt illalla synagogaan, joten siellä oli varsinainen väentungos. Pieni nuorten miesten 
ryhmä lauloi heprealaisia ja israelilaisia lauluja. Jotkut nuorten ryhmät tanssivat ’hooraa’,  
perinteistä, israelilaista kansantanssia. He osasivat monia vanhoja tuttuja lauluja, mutta 
tuntuivat erityisesti pitävän laulusta ’Shalom Alechem’. Tiesin, että tulisin muistamaan 
heitä tästä lähtien aina kuullessani tämän laulun. Seisoessani laulamassa heidän kanssaan 
tunsin olevani hyvin, hyvin kaukana Jerusalemista. Kuinka kauan kestäisikään, ennen kuin 
heidät vapautettaisiin, ja he pääsisivät tulemaan rakkaaseen kaupunkiinsa?

Tervehdin jälleen monia ihmisiä ja päädyin keskustelemaan Samuel nimisen tiedemie-
hen kanssa. Hän tarjoutui saattamaan minut hotellilleni kymmenen maissa illalla. Lähties-
sämme kävelemään käännyin vielä kerran katselemaan Jumalan kansaa, joka lauloi Hänen 
laulujaan vieraalla maalla.

Käveltyämme puolen korttelin verran ohitti meidät poliisiauto kovaääniset huutaen, ja 
sitä seurasi jalkaisin lauma sotilaita. He keskeyttivät yöllisen juhlan ja pakottivat kaikki pa-
laamaan koteihinsa. Se oli julma muistutus siitä, kuinka kaukana Jerusalemista me olimme.

”Huomasitko kuinka kaikki lähtivät heti kun poliisiauto saapui?” Samuel kysyi. ”Kym-
menen vuotta sitten ei tilanne vielä ollut tällainen. Silloin keikautimme ystävieni kanssa 
poliisiauton ympäri. Nykyisin ihmiset ovat liian murtuneita ja peloissaan tehdäkseen vas-
tarinta. Kävelimme useita tunteja, ja hän kertoi elämästä Neuvostoliitossa, ja minä vas-
tavuoroisesti elämästä Israelissa. Hän totesi vakavana: ”Viettäisin mieluummin viisitoista 
vuotta elämästäni vankina Israelissa, kuin yhden päivän Neuvostoliitossa.” Kuinka valmiita 
juutalaiset olivatkaan lähtemään!

Aloin yhä syvemmin ymmärtää elämän kovuutta kommunismivallan alla. KGB ja Neu-
vostoliiton hallitus ovat lähes fanaattisia pyrkimyksissään estää neuvostoliittolaisia pitämäs-
tä yhteyttä ulkomaalaisiin, kuten seuraavasta Samuelin kertomuksesta käy ilmi:

”Kerran eräs amerikkalainen pysi apuani ostaessaan jäätelötuutin. Autoin häntä 
ja jatkoin matkaani. Hetken kuluttua aavistin, että minua seurataan. Käännyin 
kadunkulmasta, ja takanani oleva mies teki samoin. Odotin metroa, mutta vas-
ta aivan viime hetkellä hyppäsin vaunuun. Mies hyppäsi myös! Kolmen päivän 
kuluttua minut vietiin kuulusteltavaksi. ’Minkä viestin panitte jäätelötuuttiin?’ 
kuului kysymys. 

Meitä nauratti, mutta naurumme oli sekoittunut syvää surua. Samuel kertoi myös eräästä 
kollegastaan, joka oli voittanut Nobelin palkinnon vilpillä ja petollisuudella. Samuel toi 
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tämän Tieteellisen Instituutin tietoon, vaikka siitä koitui suuri henkilökohtainen riski. Hän 
joutui kokemaan monia vaikeita vuosia rehellisyytensä tähden, sillä petollinen tiedemies 
oli korkeassa asemassa kommunistisessa puolueessa. Minä koin olevani etuoikeutettu saa-
dessani tavata näin rohkean miehen. Moskovan hiljaisilla kaduilla kerroimme toisillemme 
toiveemme ja unelmamme. Kuinka hän kaipasikaan Israeliin.

Kerroin myös hänelle, kuten olin kertonut muillekin synagogassa, että uskoin Herran 
pian avaavan juutalaisille oven ulos Neuvostoliitosta. Kumpikaan meistä ei osannut kuvi-
tella kuinka Hän sen tekisi.

Lopulta, kun en jaksanut kävellä enää askeltakaan, sanoimme toisillemme hyvästit. 
Ehkäpä jonakin päivänä, mahdollisesti piankin, voisimme kävellä yhdessä Jerusalemin ka-
duilla. Seuraavana päivänä, myöhään iltapäivällä, menin Irina ja Victor Brailovskin kotiin. 
Irinan äiti ja pikku Dahlia olivat yksin kotona. Irinan äiti puhui vain venäjää ja jiddishiä, ei 
lainkaan englantia. Ihmiset eivät kuitenkaan välttämättä tarvitse yhteistä kieltä. Sydämel-
läkin voi puhua. Irinan äiti ja minä tunsimme aitoa läheisyyttä, vaikkeivät sanat olleetkaan 
apunamme. Hän ojensi minulle lapun, jonka Leonid oli kirjoittanut minulle englanniksi. 
Hän kertoi minulle Irinan olevan tapaamassa Victoria tämän karkotuspaikassa. Hän pyysi 
minua jättämään terveiset. Kerroin hänelle tulevani uudestaan, kun palaisin Moskovaan 
kahden viikon kuluttua.

Juuri ennen auringonlaskua kävelin Kremlin läpi ihmetellen, millä keinolla Herra ajal-
laan tulisi järjestämään juutalaisten vapauttamisen tästä rautahallinnosta. On ironista, että 
Kreml on täynnä museokirkkoja. Kuinka ylpeältä ristit näyttivätkään kupolien huipuilla, 
laskevaa aurinkoa vasten. Niin niiden kuuluikin näyttää, koska ainoastaan Israelin Juma-
laan uskovat elävät kommunistisen painostuksen yläpuolella.

Tiistaiaamuna lähdin Leningradiin. Juuri ennen laskeutumistamme kantautui epäus-
koisiin korviini laulun ”By the rivers of Babylon” (Baabelin virtain vierellä) sävelet. Hymyi-
lin itsekseni ja ihmettelin mitä viranomaiset olisivat sanoneet, jos olisivat ymmärtäneet näi-
den sanojen merkityksen. Ymmärsin muinaisen psalminlaulajan kaipauksen kotiin, hänen 
laulaessaan surullisena seuraavat sanat:

”Baabelin virtain vierillä – siellä me istuimme ja itkimme, kun Siionia muiste-
limme. 
Pajuihin, joita siellä oli, me ripustimme kanteleemme. Sillä vangitsijamme vaa-
tivat meiltä siellä lauluja ja orjuuttajamme iloa: ’Veisatkaa meille Siionin virsiä’.

Kuinka me voisimme veisata Herran virsiä vieraalla maalla?
Jos minä unhotan sinut, Jerusalem, niin unhota sinä minun oikea käteni.

 Tarttukoon kieleni suuni lakeen, ellen minä sinua muista, 
 ellen pidä Jerusalemia ylimpänä ilonani.”   Ps. 137: l - 6

Ensimmäiset päiväni Leningradissa olivat vaikeita. Tunsin itseni hyljätyksi, ja sydämeni oli 
täynnä epäilyksiä. Olinko mahdollisesti erehtynyt Herran tahdosta? Kun matkustaa Neu-
vostoliitossa täytyy olla jatkuvasti taisteluasemissa. Aloin väsyä ja lannistua. Siitä huolimatta 
sain kokea hienoja asioita

Perjantaina, lokakuun toisena, heti ensimmäisenä päivänä Leningradissa, olin päättä-
nyt mennä kantosiipialuksella Pietarhoviin katsomaan Pietari Suuren kesäpalatsia ja sitä 
ympäröiviä upeita puutarhoja. Saavuin lähtölaiturille joen rannalle ja odotin siellä yhdessä 
venäläisten kanssa. Juuri ennen kuin alus lähti, saapui paikalle turisteja täynnä oleva linja-
auto. Turistit nousivat laivaan ja täyttivät sen kokonaan, jolloin kantosiipialus lähti - ilman 
meitä. Tämä oli yksi monista frustraatiota aiheuttavista tekijöistä venäläisten jokapäiväisessä 
elämässä. Kommunistisen puolueen jäsenet ja turistit olivat etulyöntiasemassa aivan kaikes-
sa. Ihmisarvon käsite on täysin tuntematon. 

Vaikka olin saanut hotellista kirjeen, joka oikeutti minut matkustamaan turistien kans-
sa, tunsin Herran neuvovan minua odottamaan. Kaksi tuntia myöhemmin ilmoitettiin, että 
turistit täyttäisivät kaikki seuraavatkin kantosiipialukset, joten meidän olisi matkustettava 
junalla ja bussilla, päästäksemme Leningradin laitamilla sijaitsevaan palatsiin.

Pieni, kanssani odottanut ihmisjoukko, ’adoptoi’ minut mukaansa, ja lähdimme yh-
dessä palatsiin. Me viihdyimme hyvin yhdessä, vaikka meidän oli näyteltävä pantomiimia 
koko päivä. Eräässä vaiheessa he kysyivät minulta mitä työtä tein. Muodostin välittömästi 
ristin kahdella etusormella ja osoitin taivaalle osoittaakseni, ainakin länsimaalaiseen tapaan, 
että olin kristitty ja palvelin Herraa. Mutta koska he elävät ateistisessa maassa he luulivat, 
että olen lentoemäntä.

 Vietimme siellä tuntikausia kävellen, katsellen palatsia ja kultaisten lehtien peittämiä 
käytäviä. Keskustelimme keskenämme niin hyvin kuin saatoimme. Matkustimme yhdessä 
myös takaisin Leningradiin, jossa jätimme toisillemme jäähyväiset.

Lauantaina menin tapaamaan vuoden takaisia ystäviäni, Ida ja Aba Taratutaa. He eivät 
kuitenkaan olleet kotona, joten jätin heille viestin, että palaisin seuraavana päivänä. Lop-
pupäivän tunsinkin sitten oloni tosi kurjaksi. Illalla menin oopperaan, mutta lähdin sieltä 
pois kesken kaiken, koska tunsin yllättäen itseni hyvin surulliseksi. Palasin hotellihuonee-
seeni, ja siellä alkoi pohjaton itku Neuvostoliiton juutalaisten puolesta. Tuntui kuin Herra 
olisi antanut minulle osan omaa suruaan. Tiesin silloin kouriintuntuvalla tavalla, että Herra 
kuulee kansansa huudon ja jakaa heidän kärsimyksensä. Sain yhä enemmän toivoa ja uskoa, 
että Hän vapauttaa kansansa pian.

Seuraavana aamuna riemuitsin löytäessäni Aban ja Idan kotoa. Viimevuotisen matkani 
viimeisenä päivänäni Leningradissa olin jättänyt Idan oveen pussin, jossa oli Raamattu, 
englanninkielinen kirja ja vähän rahaa. Olin rukoillut, että Herra varjelisi sitä, kunnes Ida 
tulisi kotiin. Ensimmäiseksi hän kertoi, että pussi oli ollut tallella.
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Oli siunaavaa saada olla heidän kanssaan. En ollut tavannut Abaa aikaisemmin, ja hän 
alkoi heti kysellä uskostani Jeesukseen. Hänellä oli syviä ja vakavia kysymyksiä, ja Herra 
antoi minulle viisautta vastata niihin sellaisella auktoriteetilla ja uskonvahvuudella, että se 
sai minut ajattelemaan Paavalia. Abaa kiinnosti erityisesti kaksi asiaa: se, että Jeesus on 
juutalaisten Messias; ja se, että kirkossa käyminen ei tee kenestäkään kristittyä, vaan tarvi-
taan henkilökohtainen suhde Jeesukseen. Herra antoi minulle viisautta kertoa heille Van-
han testamentin profetioista ja Jeesuksen merkityksestä uhrikaritsana, ja uhrissa ilmenevasta 
täyttymyksestä.

Annoin Aballe hepreankielisen kirjan, jonka olin kantanut mukanani Neuvostoliittoon, 
ja hän oli innoissaan. Hän puhuu ja lukee hepreaa paljon paremmin kuin minä ja opettaa 
toisille leningradilaisille heprean kieltä. Rohkaisin myös heitä molempia kertomalla, että 
Jumala avaa pian Neuvostoliiton juutalaisille oven, jotta he pääsevät lähtemään. Heidän 
vastauksensa oli sama kuin kaikkien muidenkin: ”Olemme VALMIIT!”

Seuraavana päivänä olin jo lentokoneessa matkalla Ukrainan pääkaupunkiin, Kiovaan. 
Minua oli varoitettu sekä Israelissa, Leningradissa ja Moskovassa, että tilanne Ukrainassa 
on hyvin vaikea. Hiljattain oli pidätetty turisteja, jotka olivat ottaneet yhteyttä paikalli-
siin ihmisiin. Viranomaiset olivat todella alkaneet iskeä kynsiään juutalaisiin ja kristittyihin 
yhä kiivaammin. Kuitenkin sain pian huomata, että Herra halusi minun olevan Kiovassa 
avoimempi kuin yleensä. Heti seuraavana päivänä lähdin etsimään Kiovan rekisteröimä-
töntä seurakuntaa. Löysin maanalaisen aseman ja linja-auton, joka vei minut oikeaan kau-
punginosaan, mutta katua en löytänyt mistään. Etsin etsimistäni. Lännessä asia olisi ollut 
yksinkertainen. Olisin voinut kysyä ohjeita hotellista, tai ottaa taksin, mutta Neuvostolii-
tossa, etenkin hotellien lähistöllä olevat taksinkuljettajat ovat yhteistyössä KGB:n kanssa. 
En todellakaan halunnut hotellissa kertoa minne olin matkalla. En voinut kysyä ohjetta 
myöskään kadulla, sillä osaan vain kuusi venäjänkielistä sanaa. Kadunnimet oli kirjoitettu 
venäjäksi, ja se teki tilanteen yhä vaikeammaksi. Herra oli ohjannut minut Moskovan sy-
nagogaan ja tiesin, että jos Hän halusi minun ehtivän ajoissa illan tilaisuuteen, hän myös 
auttaisi minua löytämään tien perille ajoissa.

Koska isäni isovanhemmat ovat kotoisin Ukrainasta, olen aivan Ukrainan juutalaisten 
näköinen. Lähdin hotellista pukeutuneena ruskeaan, vähän vanhanaikaiseen, neuvostotyy-
liseen popliinitakkiin ja maatuskahuiviin. Niin sulauduin hyvin ihmisjoukkoihin. Monet 
kerrat ihmiset puhuttelivat minua venäjäksi, ja eräs Intouristin työntekijä hotellissani ei ot-
tanut uskoakseen, etten puhu venäjää. ”Mutta pitäähän teidän!”, hän huudahti. ”Teillä on 
aivan tyypilliset venäläiset kasvot. Luulin, että olette Intouristin työntekijä jostain toisesta 
kaupungista.” Tällainen luonnollinen sulautuminen auttoi minua varmasti.

Myöhemmin iltapäivällä olin suunnitellut tapaavani nuoren ukrainalaisen, Sashan, joka 
oli vuosi sitten antanut elämänsä Herralle. Hän oli kirjoittanut minulle monesti. Kirjeistä 

oli käynyt ilmi, että hänen suhteensa Jeesukseen oli syventynyt. Hän ei ole koskaan omis-
tanut Raamattua, eikä kokenut kristittyjen yhteyttä. (Kuinka monia asioita pidämmekään 
lännessä itsestään selvinä.) Otin mukaani venäjänkielisen Raamatun, antaakseni sen hänelle 
illalla. Olin suunnitellut ottavani hänet mukaani myös illan kokoukseen. Tiesin, että hän 
voisi auttaa minua löytämään rakennuksen ja kykenisi myös olemaan tulkkina. Olin kir-
joittanut hänelle pari viikkoa aikaisemmin tarkan ajan ja paikan missä tapaisimme. Olin 
iloinen saadessani tavata hänet jälleen.

Saavuin sovittuun paikkaan, mutta Sasha ei tullut. Ajattelin, ettei hän ehkä ollut saa-
nut kirjettäni. Odotettuani melko pitkään lähdin lopulta metrolle, löytääkseni rekisteröi-
mättömän seurakunnan omin päin. Lähdettyäni metroasemalta ja noustuani linja-autoon, 
eräs matkustaja pyysi minua ostamaan kaksi ylimääräistä lippua. Autoin häntä mielelläni. 
Näytin hänelle kolme etsimäni kadun nimeä nähdäkseni, jos hän tietäisi missä minun olisi 
noustava autosta. Kuinka rukoilinkaan. Hän ei tiennyt, eivätkä myöskään hänen ympäril-
lään istuvat ihmiset. Ei edes Kiovan karttani auttanut, koska siihen oli merkitty vain pää-
kadut. Lopulta kääntyi edessäni istuva nainen ympäri, hymyili ystävällisesti ja viestitti, että 
minun pitäisi nousta seuraavalla pysäkillä. Hän osoitti kahden tehtaan välissä olevaa pientä 
polkua. En olisi ikinä kyennyt löytämään sitä itse.

Aloin kulkea pitkää polkua ja huomasin pienen ihmisryhmän kulkevan edelläni. ”He 
ovat kristittyjä”, Herra sanoi minulle. ”Seuraa heitä, niin he ohjaavat sinut kirkolle!”

Pitkän polun päässä he kääntyivät kulman ympäri ja sitten pienelle mutaiselle kujalle, 
jonka molemmin puolin oli pieniä mökkejä. Tämä pieni kuja oli etsimäni osoite. He me-
nivät korkeassa aidassa olevasta portista sen takana olevalle pihalle, ja minä seurasin heitä. 
Tiesin, että Herra todellakin oli johdattanut minut sinne, ja saatoin tuskin uskoa, että olin 
saapunut erään vainotun neuvostoliittolaisen seurakunnan alueelle.

Minulla ei ollut aavistustakaan kuinka ottaa yhteyttä ihmisiin. Hetken kuluttua eräs 
vanhempi nainen tuli tervehtimään minua. Kättelin häntä ja näytin hänelle Lisa Vinsin 
antamaa kuvaa, jonka olin ottanut mukaani Kiovaan.

”Voi, se on Lisa”, hän huudahti. Yhtäkkiä ihmiset alkoivat parveilla ympärilläni, kuvan 
kiertäessä kädestä käteen. Heidän reaktioistaan saatoin nähdä, että Lisa oli ollut heille hyvin 
läheinen. Nyt saatoin aavistaa, kuinka paljon hän kaipasi tätä ’ystäväperhettään’.

Ainoa ongelma oli, ettei kukaan osannut puhua englantia. Sain heidät ymmärtämään 
vain sen, että olen tullut tänne Jerusalemista Israelista, He olivat tästä hyvin yllättyneitä. 
Lopulta he kehottivat minua menemään kirkkoon ja sanoivat lähettävänsä luokseni jonkun 
englanninkielentaitoisen, mikäli tällainen ilmaantuisi paikalle.

Astuessani sisään huomasin tyhjän tuolin ja istuuduin sille. Katsellessani ympärilleni 
huomasin, että seurakunta oli jaettu naisten ja miesten osaan, ja minä poloinen olin istuu-
tunut miesten puolelle. Ennen kuin ehdin joutua hämilleni, joku koputti olkapäälleni, ja 
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minut ohjattiin jälleen pihalle. Siellä minua oli odottamassa etiopialainen Abraham. Hän 
kertoi minulle englanniksi, ettei hänellä ollut ajatustakaan matkustaa sinä päivänä Kiovaan, 
eikä osallistua illan kokoukseen, mutta Herra oli johdattanut hänet sinne. Hän kertoi, että 
hänen isänsä oli pastorina Etiopiassa, ja että hänen isänsä oli aina opettanut häntä rakasta-
maan juutalaisia.

”En ole koskaan elämässäni tavannut juutalaista! Isäni tulee varmaan iloiseksi, kun kir-
joitan hänelle tästä tapaamisesta.”  Herran rakkaus on niin suurta.

Seurakunnan pastori liittyi meihin pian, ja menimme kolmisin kellarihuoneeseen kes-
kustelemaan, Abrahamin toimiessa tulkkina. Meillä oli antoisa, tunnin mittainen keskus-
telutuokio. Kumpikin heistä oli kiinnostunut kuulemaan, kuinka juutalaiset löytävät tietoa 
ja oppivat tuntemaan Jeesus Messiaan rakkauden. Eräässä vaiheessa pastori kysyi minulta: 
”Eikö ole totta, että juutalaisten pitäisi palata kaikista maista Israeliin?”

Tiesimme molemmat, että hän viittasi Neuvostoliittoon.
”Kyllä”, vastasin, ”ja uskomme, että se tapahtuu piankin.”
”Voimme ainakin rukoilla sen puolesta”, hän sanoi. Hän kysyi, kuinka olin löytänyt 

seurakunnan. Kerroin hänelle ihmeellisen tarinan, kuinka Herra oli johdattanut minut ja 
Lisan yhteen lentokoneessa, lukiessani kirjaa, jossa oli Georgi Vinsin nimi. Keskustelum-
me päätteeksi hän pyysi minua tuomaan terveiset seurakunnalle ja kysyi, voisinko jäädä 
kokouksen jälkeen puhumaan nuorten ryhmälle. Olin innoissani, jolloin hän varoitti, että 
seurakunnassa oli myös kristityiksi tekeytyneitä KGB:n agentteja.

”Jos kerrot heille olevasi Israelista ja mainitset nimen Vins, niin he saattavat kuulustella 
sinua ja pyytää sinua poistumaan maasta. Mutta kaikki riippuu sinusta!” hän sanoi ja puristi 
kättäni lämpimästi ja menin kirkon yläkertaan.

”Voi Abraham, mitä minun pitäisi tehdä?” kysyin.
Abraham hymyili: ”Esther, luulen, että sinun on sanottava se, mitä Herra sinulle antaa.” 

Sain siitä tarvitsemani rohkaisun ja vakuutuksen. Tiesin, ettei Herra ollut tehnyt mitään 
virhettä johdattaessaan Abrahamin kirkkoon.

Abrahamia ja minua oli pyydetty istumaan ylös puhujalavalle pastorin ja nuorisokuo-
ron kanssa. Olen ollut monissa seurakunnissa kaikkialla maailmassa, mutta en koskaan 
tämän kaltaisessa. Täällä tunsin heidän rukouksissaan valtavaa rehellisyyttä ja tietoisuutta 
siitä, että he palvelivat pyhää, elävää Jumalaa. He tunsivat todella olevansa Jumalasta riippu-
vaisia. Tämä tunne täytti jokaisen neliön huoneessa. Kun tuli rukouksen aika niin jokainen, 
niin nuoret kuin vanhatkin, polvistuivat rukoukseen. Heidän rukouksensa oli harrasta, ja 
monta kyyneltä vuodatettiin, kun he rukoilivat toistensa puolesta. Myös kuoro lauloi usko-
mattoman kauniisti. En ollut ennen kuullut sen veroista.

Ymmärrettävästi heillä ei ollut mitään syytä kiitollisuuteen keskellä kovaa, neuvostoliit-
tolaista elämää. Ruokaa oli saatavilla niukasti. Monet olivat joutuneet eroon rakkaistaan, 

vankeuteen ja karkotukseen. KGB painosti heitä jatkuvasti, ja lasten menettämisen uhka 
on aina olemassa. Kuitenkaan en koskaan ole nähnyt yhtä kiitollisia kristittyjä. Tiesin, että 
Herra oli tuonut minut katsomaan erästä sydämensä aarretta.

Kokouksen lopulla toin terveiset seurakunnalle. Tilanne oli jotenkin epätodellinen. Sy-
dämeni oli niin täynnä iloa saadessani olla heidän keskuudessaan, että tuskin tiesin mitä 
sanoa. Rohkaisin heitä luottamaan Jumalan heitä kohtaan tuntemaan suureen rakkauteen. 
Hän jakaa heidän kärsimyksensä. Kerroin heille siitä ilosta, että olin juutalaisena naisena 
saanut tulla tuntemaan Jumalan suuren rakkauden Hänen Poikansa kautta. Kiitin heitä 
heidän uskostaan ja kerroin, kuinka se on rohkaissut ja antanut voimaa uskoville kaikkialla 
maailmassa.

Lopuksi toin terveisiä Jerusalemista ja Israelista Lisa Vinsiltä. Monet tulivat tervehti-
mään minua kokouksen jälkeen. Olin liikuttunut saamastani vastaanotosta, joka tuli suo-
raan heidän sydämeltään. Eräs saarnaajista tuli varoittamaan minua mainitsemasta Vinsin 
nimeä. ”KGB vihaa sitä nimeä eniten”, hän kertoi enteellisesti, ”he karkottavat sinut maas-
ta.” Vakuutin hänelle olevani vaarasta tietoinen. Jälleen koin kiitollisuutta siitä, että Herra 
oli huolellisesti valmistanut minut vankeudenkin varalta. Huomasin näet olevani pelosta 
vapaa.

Hetken kuluttua palasin kokoushuoneeseen puhumaan erityisesti nuorille. Huone oli 
aivan täynnä, ja tuoleja jouduttiin tuomaan lisää. Luulen, että useat tulivat rakkaudesta 
Lisaan. Puhuin heille yli tunnin, Abrahamin tulkatessa. Kerroin heille millaista on elää kris-
tittynä Israelissa, ja Jumalan suuruudesta. Tunsimme olevamme yhtä Hänen rakkaudessaan. 
Silmämme täyttyivät usein kyynelistä.

Lopuksi he saivat esittää kysymyksiä, ja heillä oli niitä paljon. Eräs Lisan ystävistä kysyi: 
”Kuinka tapasit Lisan?” Käännyin apua pyytäen Abrahamin puoleen ja kysyin: ”Mitä minun 
nyt pitäisi tehdä?” Hänen uskonsa oli horjumaton. ”Kerro tarina!”, oli hänen yksinkertainen 
vastauksensa. Niin tein, mutta vältin mainitsemasta kirjan nimeä, jota Herra oli käyttänyt, 
saattaessaan meidät yhteen. Olin koko ajan tietoinen siitä, että KGB:n edustajat olivat läsnä. 
Lopulta joku kysyi: ”Mikä oli kirjan nimi?” Nielaisin, hengähdin syvään ja sanoin: ” Faith 
Despite the KGB (Uskoa KGB:stä huolimatta)!” Kaikkia hymyilytti. Eräs nainen nousi ylös 
ja luki muutamia jakeita ja tervehdyksiä, joita he olivat kirjoittaneet minulle. He ojensivat 
minulle myös kukkakimpun, toivottivat minut tervetulleeksi perjantai-illan kokoukseen ja 
pyysivät minua myös laulamaan heille hepreankielisiä lauluja. Lupasin laulaa.

Muutamat nuoret päättivät saattaa minut hotelliin, joten lähdimme kirkosta pienenä 
ryhmänä. Kaikki olivat melko varmoja, että KGB odottaisi minua tavanomaisella linja-
autopysäkillä, joten suuntasimme matkamme peltojen poikki johdinautolle. Pidimme toi-
siamme kädestä ja tunsimme Isän rakkauden. Johdinautopysäkillä vilkutin Abrahamille ja 
niille, jotka matkustivat toiseen suuntaan. Ne ystävät, jotka tulivat johdinautoon, kävelivät 
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kanssani korttelin päähän hotellista. He eivät voineet kulkea suoraan hotellille, koska oli-
sivat voineet joutua pidätetyiksi turistin tapaamisesta. Vilkutimme toisillemme, kunnes he 
katsoivat näkyvistä. Ilta oli ollut ihana.

Seuraavana aamuna soitin Natashalle, nuorelle juutalaiselle tytölle, joka oli ollut tulkki-
nani vuosi sitten, jolloin tapasin monia juutalaisia hänen tätinsä Shoshanan läksiäisjuhlissa. 
Olimme kirjoittaneet toisillemme monia kirjeitä, ja tunsin olevani lähellä Natashaa ja hä-
nen perhettään. Hän oli innoissaan kuullessaan, että olin vihdoin tullut takaisin Kiovaan. Jo 
tunnin kuluttua Natasha ja hänen vanhempansa odottivat minua hotellin lähistöllä. Minua 
on tuskin koskaan otettu yhtä lämpimästi vastaan. Minua halattiin niin, että luulin halkea-
vani, ja itkimme ilonkyyneliä tavatessamme jälleen.

”Voisitkohan tulla kanssamme kotiimme?” Natasha kysyi heti. Herra oli jo ilmoittanut 
minulle, että viettäisin seuraavat kolme päivää heidän kanssaan, ja vastasin tulevani heille 
mielelläni. En tietenkään voinut jäädä yöksi heidän luokseen, sillä jos en olisi palannut 
hotelliin yöksi, olisi kerrosvahti raportoinut välittömästi poissaolostani KGB:lle. Jumalan 
armosta saatoimme kuitenkin viettää päivät yhdessä. Ensimmäinen niistä sattui olemaan 
”Lokakuun vallankumouksen vuosijuhla”, joten Natashan ja hänen isänsä ei tarvinnut sil-
loin olla työssä tehtaalla.

Minut otettiin lämpimästi vastaan heidän kahden huoneen asuntoonsa. Minua siunasi 
nähdä oma kuvani heidän perhekuviensa joukossa. Tunsin oloni hyvin kotoiseksi tässä pie-
nessä, venäläisessä asunnossa. Heti kun Natashan äiti oli kirjeeni välityksellä saanut kuulla 
tulostani, oli hän alkanut valmistaa ruokaa. Hänen ensimmäinen huomautuksensa minulle 
oli: ”Voi, voi, sinä olet niin laiha!” Uskokaa tai älkää, mutta kolmen päivän kuluttua en 
ollut enää laiha. Ruokaa on vaikea saada Venäjällä ja tiesin, että heidän tarjoamansa ateriat 
edellyttivät montaa, pitkää odotusta ruokajonoissa ja suurta uhrausta. Olin myös hämilläni 
lahjoista, joita he antoivat minulle ja perheelleni. Niin köyhiä, ja kuitenkin niin rikkaita, 
rakkaudessa.

Olin hämmästynyt Natashassa ja hänen perheessään vuoden aikana tapahtuneesta 
muutoksesta. Kun tapasin heidät vuonna 1980,olivat he vasta hiljattain anoneet lupaa 
saada muuttaa Neuvostoliitosta, ja he olivat hyvin peloissaan. Mutta vuoden sisällä heissä 
oli tapahtunut iso muutos. He kirjoittivat herra Brezneville kerran kuussa, saadakseen lu-
van muuttaa. Se vaatii rohkeutta, ja tällainen rohkeus tulee ainoastaan Jumalalta. Natasha 
kertoi, että hänen äitinsä meni joka ikinen kuukausi Oviriin (Maastamuuttotoimistoon). 
Toimistossa käsitellään maastamuuttoanomuksia Israeliin. Neuvostoliiton hallitus yrittää 
vakuuttaa maailmalle, ettei kukaan halua jättää heidän ihanaa maataan, mutta Natasha ker-
toi, että sadat Ukrainan juutalaiset ovat anoneet lähtölupaa. Koska monet eivät ole saaneet 
vastausta, he eivät kuulu viralliseen refusnik- tilastoon. Niin monet ovat kuitenkin anoneet, 
että se on suuri häpeän aihe kommunistihallitukselle. Se on niin suuri häpeä, että Ovirin 
toimiston katu on nykyisin suljettu muilta kuin juutalaisilta, jotta Neuvostoyhteiskunnan 

enemmistö ei saisi tietää, että niin suuri joukko haluaa lähteä.
Kuinka voisin kuvailla tätä kärsivää kansaa toisen kärsivän kansan keskellä?
Seuraavana aamuna Natasha ja hänen vanhempansa veivät minut Babi Yariin, tuohon 

kohtalokkaaseen paikkaan, jossa tuhansittain juutalaisia miehiä, naisia ja lapsia ammuttiin 
ja ’eliminoitiin’ natsien toimesta. Voitko kuvitella miltä juutalaisista tuntuu

Neuvostoliitossa, kun hallitus kieltäytyy myöntämästä, että siellä tapettiin juutalaisia. 
Yksinkertaisen monumentin muistolaatassa sanotaan:

”Natsivalloittajat ampuivat täällä satatuhatta Kiovan asukasta ja sotavankia vuo-
sina 1941-1943. ”

Juutalaisia kiellettiin osallistumasta muistomerkin paljastamistilaisuuteen, ja monet neu-
vostoliittolaiset ovat edelleen tietämättömiä Babi Yarin todellisesta tarinasta. Syyskuussa 
Aban ja Idan ystävät matkustivat Kiovaan osallistuakseen Babi Yarin joukkomurhan muis-
totilaisuuteen, mutta heidät pidätettiin, vaikka ovat juutalaisia. Omalla pienellä eleellään 
Ukrainan juutalaiset osoittavat edelleen, että tämä tuhon paikka liittyy heihin. Hääpäivä-
nään neuvostoliittolaiset morsiamet ja sulhaset vievät kukkasia sotamuistomerkeille omissa 
kaupungeissaan. Mutta Kiovassa juutalaiset morsiamet ja sulhaset vievät kukkasensa Babi 
Yarin monumentille.

Eräs pieni tapahtuma Natashan luona osoitti selvästi, kuinka hellästi Herra huolehtii 
jokaisesta kansansa jäsenestä. Muutamaa kuukautta aikaisemmin Jerusalemissa Herra oli 
kehottanut minua ostamaan mukaan sateenvarjon, joka avautuu nappia painamalla. Se oli 
tuntunut rahan tuhlaukselta. Olin ensin ollut tottelematon ja ostanut tavallisen sateenvar-
jon, mutta Herra jatkoi vaatimustaan, joten lopulta tottelin. Se oli hyvin kätevä jos odotti 
vaikka linja-autoa, kädet täynnä tavaraa. (Eräänä päivänä tosin pelästyin, kun varjo aukesi 
itsestään kotini lähellä sijaitsevassa pankissa ja kasteli virkailijan. Onneksi se tapahtui lep-
poisassa Israelissa. Virkailija pudisti vedet pois, nostamatta edes katsettaan, ja jatkoi kirjoit-
tamistaan.)

Olin ottanut varjon mukaan Neuvostoliittoon, ja eräänä pilvisenä päivänä otin sen mu-
kaani Natashan kotiin. Hänen isänsä otti sen käteensä ja alkoi tutkia sitä tarkkaan. Silloin 
tapahtui kummia. Natashan isää kutsutaan kultasormeksi, koska hän osaa tehdä mitä ta-
hansa. Hän oli omin käsin rakentanut mm. tällaisen automaattisateenvarjon. Hänen teh-
taansa oli odottanut, että hän viimeistelisi sen, jotta siellä voitaisiin alkaa valmistaa niitä. 
Israelista tuomani malli antoi hänelle kaksi uutta ideaa hänen kehitteillä olevaan varjoonsa. 
Tässä sain jälleen syvän opetuksen kuuliaisuuden merkityksestä (jopa typeriltä tuntuvissa 
asioissa) ja muistutuksen Jumalan rakkauden syvyydestä.

Natashan isä antoi minulle itse tekemänsä Magen Davidin. Hän kaiversi siihen nimeni 
venäjäksi ja syntymäpäiväni. Se oli ihastuttava lahja, joka tuntui aivan aarteelta.
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Lokakuun kahdeksas oli Jom Kippur, suuri Sovintopäivä, juutalaisten tärkein juhlapy-
hä. Natasha selitti, että suurin osa Neuvostoliiton juutalaisista on Ukrainassa, ja että suurin 
osa Ukrainan juutalaisista asuu Kiovassa. Hän kertoi, ettei hänellä ollut kasvuvuosinaan 
minkäänlaista juutalaista identiteettiä. Hän oli vain halunnut olla ’kunnollinen neuvosto-
kansalainen’, kuten hänen ystävänsäkin.

”Ollessani noin seitsemäntoistavuotias, tulimme yllättäen tietoisiksi juutalaisuudestam-
me. Ja nyt, kun on Jom Kippur, kaikki menevät synagogaan. Jokainen,” selitti Natasha. Hän 
käytti myös isänsä tekemää Magen Davidia, ja tämä heräävä juutalaisuus hämmästytti minua 
aina uudelleen, nähdessäni siitä todisteen. Hän oli oikeassa, että jokainen todella meni syna-
gogaan Jom Kippurina. Siellä oli sadoittain juutalaisia, ja korttelit olivat heitä täynnä – silmän 
kantamattomiin. Millainen näky se olikaan ja todiste Jumalan uskollisuudesta.

Kiovan ainoa käytössä oleva synagoga on hyvin pieni verrattuna Moskovan synagogan 
suureellisuuteen. Meidän piti käyttää kyynärpäätaktiikkaa päästäksemme ylipäänsä sisään. Pa-
lattuamme jälleen kadulle olivat jotkut Natashan ystävät odottamassa, saadakseen tavata mei-
tä. Hän oli kertonut, että tulisin mukaan synagogaan. He antoivat minulle lahjaksi ukrainalai-
sen lastenkirjan. Eräs nuorista miehistä kirjoitti siihen omistuskirjoituksen heprean kielellä:

”Muistoksi vierailusta Kiovassa, täällä suuressa surussa asuvilta ystäviltä.”

Neuvostoliiton hallitus on säilyttänyt toisen maailmansodan muiston elävänä neuvostoliit-
tolaisten sydämissä. He opettavat edelleen, että neuvostoliittolaisten olisi vihattava natseja 
sen vuoksi mitä nämä tekivät venäläisille. Aivan yhtä systemaattisesti he opettivat myös, että 
sionismi on natsismia.

Natasha näytti minulle mihin sana ’juutalainen’ oli leimattu hänen passiinsa. ”Vain sen 
he leimaavat!” hän kertoi. ”He eivät leimaa sanaa ’ukrainalainen’, ukrainalaiselle, eikä ’ve-
näläinen’, venäläiselle, ainoastaan sana ’juutalainen’, leimataan. Jotkut kolhoosien johtajat 
ovat hiljattain tappaneet juutalaisia ja ajatelleet näin tekevänsä maalleen palveluksen. Kun 
tehtaan johtaja näkee passissa leiman ’juutalainen’, hän voi sanoa, että työpaikka on jo täy-
tetty. Ja vaino vain pahenee koko ajan.”

Monessa maassa on mahdollista keskustella jostakin maasta ja sen kansasta, ottamatta 
huomioon valtiota. Neuvostoliitossa se on mahdotonta, koska valtio kontrolloi kaikkia elä-
män alueita. 

Mutta miksi niin monet Neuvostoliiton juutalaiset matkustavat Yhdysvaltoihin, eivätkä 
Israeliin? Kerta toisensa jälkeen tunsin, että Neuvostoliiton juutalaisten enemmistö rakastaa 
Israelia. He haluaisivat matkustaa sinne, mutta ovat peloissaan. Eikä se ole mikään ihme, 
sillä jos kuuntelee Neuvostoliiton uutisia saa alinomaa kuulla, että Israel on suuri sodan 
lietsoja ja jatkuvasti sodassa. He pelkäävät oman. ja perheensä hengen puolesta. Seuraavassa 

katkelma ”Moskovan uutiset” lehdestä, jonka turistikin voi ostaa:

”MOSKOVA, kesäkuu 1981 Mikään ei anna Israelin politiikalle oikeutusta 
palestiinalaisten ja libanonilaisten kansanmurhaan – politiikalle , joka muistuttaa 
natsisaksalaisten politiikkaa toisen maailmansodan aikana. Neuvostoliitto tuo-
mitsee ehdottomasti Israelin hyökkäykset ja sen harjoittaman terrorismin arabi-
kansoja vastaan, toteaa Neuvostoliiton uutistoimisto TASS – Israelin armeijan 
rikollisia, laajentuneita ja barbaarisia, rauhallisten libanonilaisten kyliin ja pales-
tiinalaisten pakolaisleireihin tehtyjä hyökkäyksiä koskevassa lausunnossaan.

Israel ei käyttäytyisi niin röyhkeästi ja uhmakkaasti, ellei se saisi Yhdysvalloilta 
rohkaisua ja tukea. Amerikka varustaa israelilaiset aseilla ja ammuksilla, ja vii-
meksi niitä käytettiin libanonilaisten siviilien, ja tilapäisesti Libanonissa turvassa 
olevien palestiinalaisten joukkomurhaan.

Neuvostoliittolaiset antavat täyden tukensa Libanonille ja palestiinalaisten 
vastarintaliikkeille, jotka ovat joutuneet aiheettomien hyökkäysten uhreiksi. He 
puolustavat rohkeasti laillisia oikeuksiaan ja intressejään, todetaan TASS:in lau-
sunnossa.”

Juttu ei voisi olla enää kauempana totuudesta. Israelille on ollut suurena huolenaiheena 
jo vuosien ajan se, että PLO ja muut terroristijärjestöt, jotka toimivat Libanonin alueella, 
ovat joukkomurhanneet tuhansittain libanonilaisia siviilejä. Tragedia, johon maailma ei ole 
kyennyt vastaamaan. Ikään kuin saatana yrittäisi kääntää totuuden niin, ettei kukaan kyke-
nisi sitä enää tunnistamaan. Neuvostoliiton uutistoimisto yrittää tehdä tunnetusta terroris-
tijärjestöstä PLO:sta, joka yrittää tuhota Israelin, syyttömän hyökkäysten uhrin. Vielä vai-
keampaa on käsittää, että he vertaavat ihmiskunnan barbaarisinta tekoa kahden kolmasosan 
juutalaisen joukkotuhoa sionistiseen kutsuun, jossa Jumalan kansaa kehotetaan palaamaan 
Luvattuun maahansa.

Tämänkaltaisia uutisia syötetään Neuvostoliiton kansalaisille jatkuvana virtana. Olin 
kiitollinen voidessani kertoa tapaamilleni ihmisille, millainen Israel todellisuudessa on, ja 
sain tuoda heille uutisen, että Jumala pian avaa heille oven lähteä ja tulla kotiin Israeliin! 
Jännittävintä on, että uutinen on alkanut levitä. Kun Natashan isä kertoi asiasta työtoveril-
leen tuli hän niin iloiseksi, että hypähti ilosta ilmaan.

Natashan äiti kertoi, että he ovat niin valmiita lähtöön, että ostavat vain kaikkein vält-
tämättömimmän. Koko perhe vakuutti olevansa valmiina lähtöön, pienelläkin hälytysajalla, 
jolloin voivat ottaa mukaan vaikka ainoastaan päällystakkinsa. Tiedän, ettei lähdön odotte-
lu ole turha toive. Jumala on valmistanut heidän sydämensä. Oli surullista hyvästellä heidät 
kolmen päivän päästä.
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Outoa kyllä, mutta eräässä rukoushetkessä Herra kertoi, että jos joutuisin vankilaan, 
niin päivä olisi lokakuun yhdeksäs. Minun olisi pitänyt huomata se hassu tapa, jolla Hän 
asian esitti, mutta joskus olen liian keskittynyt itsetutkisteluun ja otan asiat kovin vakavas-
ti. Niinpä lähtiessäni lokakuun yhdeksäntenä hotellista seurakuntaan, pakkasin mukaani 
pienen vankilalaukun, jossa oli varmuuden varalle muutamia tavaroita. Tällaisina hetkinä 
ajattelen usein, mahtaako Herra nauraa vai toivoa, ettei tuntisi minua lainkaan. Joka tapa-
uksessa nousin metroaseman edestä linja-autoon ja nousin pois autosta pysäkillä, jota luulin 
oikeaksi. ’Vankilalaukku’ olkapäälläni aloin kulkea kahden tehtaan välissä olevaa polkua. 
Se vaikutti kapeammalta kuin ennen, ja minun oli vaikea nähdä eteeni, sillä kirkkaat va-
lot loistivat silmiini. Valojen tullessa yhä kirkkaammiksi pysähdyin katsomaan ympärilleni. 
Huomasin pian, että valot todellakin paistoivat silmiini, mutta ne olivat vankilan valon-
heittimien valoja. Olin erehdyksessä kävellyt kohti vankilaa. Käännyin pikaisesti ympäri, 
palasin takaisin linja-autopysäkille kiitollisena siitä, että näytin aivan tavalliselta venäläisel-
tä enkä ulkomaalaiselta. Herra oli totisesti oikeassa. Lokakuun yhdeksäntenä olin mennyt 
vankilaan. Täytyy myöntää, etten aina osaa arvostaa Hänen huumorintajuaan.

Lyhyen automatkan jälkeen löysin oikean kadun ja jatkoin matkaani kirkkoon. Seura-
kunnan jäsenet tervehtivät minua jo kuin perheenjäsentä. Lauloin heille heprealaisia lau-
luja, kuten olin luvannut. He antoivat minulle kolme ruusua ja suklaarasian. Sain myös 
minulle arvokkaan valokuvan nuorisokuorosta.

Muutamat nuoret saattoivat minut jälleen tilaisuuden jälkeen hotellille. Matkustim-
me sinne johdinautolla, ja koska matkan loppuvaiheessa kaikki muut matkustajat olivat 
lähteneet, lauloi kaksi kuorossa olevaa nuorta miestä täyteläisillä äänillä venäjäksi vanhan 
hymnin ”On Herra suur”. Se oli unohtumattoman herkkä hetki.

Korttelin päässä hotellista pysähdyimme, ja he pyysivät minua rukoilemaan puolestaan. 
Seisoimme pienessä piirissä, ja kaikesta sydämestäni rukoilin heille Jumalan varjelusta, kun 
he jakavat Hänen rakkauttaan eteenpäin. Erottuamme menimme kukin omaan suuntaam-
me.  

Seuraavana päivänä palasin Moskovaan ja menin suoraan Brailovskien kotiin. Herran 
ajoitus oli täsmällinen. Irinan äiti viittoi minulle, että Leonid palaisi viiden minuutin ku-
luttua.

”Kumpi aloittaa?” hän kysyi saavuttuaan, sillä molemmilla oli paljon uutisia kerrotta-
vana.

Minä aloitin kertomalla hänen isovanhemmistaan ja sedästään Israelissa, ja annoin hä-
nelle heidän kuvansa. Hänen uutisensa olivat rohkaisevia. Olin pyytänyt monia ystäviäni 
rukoilemaan ja kirjoittamaan kirjeitä Victorin puolesta Neuvostoliiton pääministerille.

”Kerro kaikille ystäville ja kaikille isääni auttaneille, että heidän kirjeensä, rukouksensa 
ja huolenpitonsa ovat todella auttaneet!” sanoi Leonid. Hän kertoi, että vaikeinta hänen 
isälleen olivat olleet pitkät viikot vankilassa, jossa hän joutui odottamaan oikeudenkäyntiä. 

Hän tiesi, ettei selviäisi hengissä maksasairautensa vuoksi, jos hän saisi vankilatuomion, tai 
joutuisi työleirille. Oli huojentavaa kuulla, että hän sai viiden vuoden sisäisen karkotustuo-
mion, joka on kaikkein lievin rangaistus.

Leonid kertoi, että hänen äitinsä ja isänsä olivat soittaneet juuri edellisenä päivänä ja 
kuulostaneet hyvinvoivilta. Leonid jatkoi: ”Oli suunniteltu, että isäni olisi viety karko-
tukseen hitaalla kuljetuksella, jonka aikana monet vangit kuolevat, mutta sen sijaan hänet 
lennätettiin sinne. Häntä ei lähetetty Siperiaan, vaan Kaspianmeren rannalle lämpimään 
ilmastoon, kameleiden ja hiekkadyynien keskelle. Paikka on erään pääradan varrella. Ju-
namatka Moskovasta sinne kestää vain 36 tuntia. Isäni ei tarvitse tehdä ruumiillista työtä, 
vaan hän on tietokoneiden korjaajana. Saamme käydä häntä tapaamassa. Äitini jää hänen 
luokseen, kunnes isä saa oman pienen asunnon tai huoneen. Sitten hän palaa Moskovaan 
joksikin aikaan. Minäkin toivon pääseväni pian tapaamaan häntä.”

Irinan äiti pyysi minua jäämään illalliselle. Söimme borskeittoa ja keskustelimme tun-
tikausia keittiön pöydän ääressä. Olin onnellinen saadessani jälleen olla heidän kanssaan.

Seuraavana päivänä minut kiidätettiin mustalla autolla lentokentälle. Minun oli määrä 
matkustaa lentokoneella Neuvostoliitosta Helsinkiin. Matkatavarani tutkittiin toiseen ker-
taan lentokentällä, mutta Herra suojeli jälleen osoitteet ja muut tärkeät asiat. Olin koko ajan 
hyvin tietoinen monien ystävien rukouksista. Rukous saa aikaan niin suuren muutoksen.

Suomalainen ystäväni Marja oli yksinään odottamassa minua lentokentällä. Hetki oli 
hänelle jännittävä, koska hän saisi ensimmäisenä tietää olinko päässyt lähtemään Neuvosto-
liitosta suunnitelmien mukaan, vai en. Jälleennäkeminen oli riemullinen. Matkustin sitten 
edelleen Norjaan joiksikin päiviksi, lepäämään hiljaisuudessa Jennyn ja Wolfgangin kodissa. 
Se sijaitsee ihanan metsän keskellä, sairaalan yhteydessä, jossa he työskentelevät. Oleskeluni 
Venäjällä, jatkuvan paineen alla uuvutti minut, ja tunsin jälleen tarvitsevani Herran hiljai-
sen voiman, ennen paluuta kiireiseen Israeliin.

 Ihmiset ovat usein kyselleet kuinka uskallan matkustaa yksin Neuvostoliittoon ja 
puhua siellä niin avoimesti Herran rakkaudesta. Heidän kyselynsä kummastuttaa minua, 
sillä en pidä itseäni lainkaan rohkeana. Todellisuudessa olen usein niin suuri pelkuri, että 
en uskalla olla tottelematta Herraa, kun Hän vahvistaa asian olevan Hänen tahdossaan. 
En haluaisi olla missään muussa maailman kolkassa, jos Hän vakuuttaa haluavansa minun 
menevän Itä- Eurooppaan. Tietoisuus siitä, ettei muuta vaihtoehtoa ole, antaa minulle päät-
täväisyyden totella. Usein olen ollut peloissani, ja sen vuoksi pitää minun luottaa Herraan 
vielä syvemmin kuin mitä olin aikaisemmin kuvitellut. Neuvostoliiton puolella minulla on 
aina ollut hyvin syvä tunne Hänen kaikkivaltiudestaan. Kaikki tämä on ollut yksin Hänen 
ansiotaan, eikä sillä ole ollut mitään tekemistä minun kanssani.

”Lähetystyöntekijä on Jeesuksen Kristuksen lähettämä, kuten Hän oli Jumalan 
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lähettämä... Ihanne on olla Hänelle uskollinen, toteuttaa Hänen tehtäviään... 
Kun tarkastelemme Jumalan miesten ja naisten elämää, saatamme herkästi sanoa, 
millaisen viisauden he omistavatkaan! Kuinka täydellisesti he ymmärsivät kaiken 
mitä Jumala tahtoi. Heidän viisautensa takana oli Jumalan mieli, ei inhimilli-
nen viisaus. Me annamme kunnian inhimilliselle viisaudelle, kun meidän pitäisi 
antaa kunnia jumalallisesta johdatuksesta lapsenmielisille ihmisille, jotka olivat 
riittävän järjettömiä luottamaan Jumalan viisauteen ja Jumalan yliluonnolliseen 
varustukseen.”

Oswald Chambers
My Utmost for His Highest (Parhaani Hänelle)

Oli hämmentävää lähteä tällä kertaa Neuvostoliitosta - uskoen ja toivoen, että Israelin Her-
ra tulisi sallimaan kansansa vapahduksen tuosta pimeästä ja kaukaisesta maasta. Tämä toive 
on ristiriidassa tosiasioiden kanssa. En voinut olla ajattelematta George Bernard Shawn 
kuuluisia ajatuksia: 

”Kun sinä puhut, kuulen sinun sanovan miksi – aina miksi. Mutta minä uneksin 
asioista, joita ei koskaan ollut ja sanon, – miksi ei?”

30. LUKU 

TALVEN OPETUKSIA
 

Pian palattuani Israeliin tuli minua tapaamaan kaksi uskovaa, Corrie Hollannista ja 
Rebecca Canadasta. Corrie oli ollut useaan otteeseen Puolassa, ja kuuntelin hänen 
kiehtovia matkakertomuksiaan kiinnostuneena. Kerroin heille myös kahdesta omasta 

matkastani Neuvostoliittoon. He nauroivat, kertoessani heille sanomasta, jonka Herra oli 
kehottanut minua viemään siellä oleville juutalaisille. Rebecca huudahti: ”Etkö todellakaan 
tiedä, että se on yleinen näky kaikkialla Euroopassa?”

Tietenkään en voinut edes aavistaa mihin hän viittasi, koska olin esittänyt asiani yk-
sinkertaisessa uskossa luullen, ettei kukaan toinen maailmassa tiennyt siitä mitään. He ker-
toivat, että Herra oli ilmoittanut saman asian monille kristityille kaikkialla Euroopassa, ja 
heitä oli kehotettu tekemään valmisteluja voidakseen toivottaa Neuvostoliiton juutalaiset 
tervetulleiksi, ja voidakseen auttaa heitä heidän matkallaan Neuvostoliitosta kotiin Israeliin. 
He kertoivat laivoista, joita valmisteltiin Tanskassa ja muualla, kodeista, joita oli hankittu 
palvelemaan pikaisesti Neuvostoliiton juutalaisia, ruuasta ja vaatteista, joita on varastoitu 
kaikkialle Eurooppaan. He kertoivat suurista ja pienistä valmisteluista. Hämmästyttävintä 
kaikessa oli, että Jumala oli koskettanut ihmisten sydämiä niin, että he olivat halukkaita 
auttamaan juutalaisia. Tämä ei ollut ihmisten organisoimaa. Keskustellessamme asiasta oi-
valsimme, että kaikesta tästä kuului kunnia yksin Jumalalle, eikä yksityisten ihmisten tai 
ryhmien ollut tarvis organisoida sitä millään tavalla.

Corrie ja Rebecca kertoivat tarinan siitä, kuinka Herra oli puhutellut erästä naista tästä 
tulevasta suuresta exoduksesta. Herra oli ilmoittanut hänelle mitä pian tulisi tapahtumaan. 
Herra oli ehdottanut häntä valmistamaan ’matkakasseja’ Neuvostoliiton juutalaisille. Hän 
ompeli ja kirjoi satoja pieniä kasseja. Hän alkoi täyttää niitä tarvikkeilla, mutta tunsi itsensä 
hassuksi. Lopulta hän kysyi Herralta: ”Oletko varma, että minun pitää ostaa 400 hammas-
harjaa?” Hän meni ostoksille ja huomasi ensimmäiseksi ilmoituksen: ’HAMMASHARJO-
JA: PUOLEEN HINTAAN!’ Tällainen spontaani juutalaisten exoduksen avustustoiminta, 
tapahtuu simultaanisti kaikkialla Euroopassa. Uskovat valmistautuivat Herran kehotuksesta 
auttamaan juutalaisia heidän kauttakulkumatkallaan. Ja juuri näinä aikoina he ovat tulleet 
tietoisiksi toinen toisistaan.
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Muutaman päivän kuluttua tästä sain kirjeen Marjalta Suomesta. Hän kirjoitti seuraavaa: 

”...Olen tavannut keskisuomalaisia kristittyjä, joilla on sydämellään juutalaiset. 
He odottavat, että nämä pian lasketaan lähtemään Venäjältä, ja että he tulevat 
Suomen kautta. Suomen kristityt valmistavat kotejaan, auttaakseen juutalaisia 
heidän matkallaan läpi Suomen. Ja he uskovat, että Jumala täyttää pian lupauk-
sensa... ”

Tiesimme, että tämä juutalaisten pian tapahtuva vapautuminen vaatisi paljon rukoustyötä.
Joulukuussa 1982 tulivat vanhempani minua tapaamaan Jerusalemiin, juhliakseen 

40-vuotishääpäiväänsä. Kun minut oli karkotettu Israelista vuonna 1976, oli se heille ollut 
suuri pettymys, sekä vanhempinani että juutalaisina. He olivat koko elämänsä ajan työsken-
nelleet väsymättömästi Israelin hyväksi, ja heille oli häpeäksi, että minut heitettäisiin ulos 
maasta sen vuoksi, että uskon Jeesukseen. He olivat haavojensa ja pettymyksensä tähden 
vannoneet, etteivät koskaan kävisi Israelissa niin kauan kuin minä asuisin siellä. Olin hyvin 
kiitollinen Herralle heidän halukkuudestaan nyt tulla. Vuodesta 1976 lähtien Herra oli 
opettanut minulle, mikä kunnia oli kyetä ’kunnioittamaan isäänsä ja äitiansa’, ja Hän oli 
tehnyt minulle mahdolliseksi kohdella vanhempiani rakkaudellisesti.

Heidän saapumisensa jälkeisenä päivänä lähdimme vuokra-autolla kohti pohjoista. Kä-
vimme monissa paikoissa ja matkan varrella vierailimme uskovien ystävieni luona. Jokai-
sessa kodissa isäni otti puheeksi Jeesuksen. Me kiusoittelimme häntä siitä. Tämän vuoksi 
he saivat kuulla monien Israelissa elävien, sekä nuorten että vanhojen juutalaisten uskovien 
todistuksia. Meille sattui myös monia kommelluksia, ja saimme nauraa paljon matkallam-
me ympäri Israelia, kauniin Galilean maisemissa. Erään kibbutsin vierasmajassa, Galilean 
järven rannalla, nauroimme niin paljon, että olen varma, että henkilökunta luuli meidän 
olevan humalassa. (Humalatilassa olevia ihmisiä näkee tuskin koskaan Israelissa.)

Yksi retkemme kohokohdista oli eräs iltapäiväretki Golanin kukkuloilla. Ajoreitti oli 
todella kaunis, rauhallista peltomaisemaa alapuolellamme ja Hermonin vuoren lumipeit-
teinen majesteettisuus kaukaisuudessa. Ajettuamme pilvisen iltapäivän palasimme hotel-
liimme Galilean järven rannalle. Seuraavana aamuna katselimme sanomalehtien otsikoita 
ja hämmästykseksemme ymmärsimme, että meidät oli liitetty Israeliin. Juuri sillä hetkellä 
kun olimme ajaneet Golanin kukkuloilla, oli Israelin Knesset säätänyt lain, jonka mukaan 
Golanin kukkulat olisivat tästä lähtien osa Israelia. Olimme kaikki iloisia saadessamme olla 
edes pieni osa tätä suurta päätöstä. Jumala itse antoi juutalaisille omistusasiakirjan tähän 
maahan, ja oli ihanaa saada tietää, että olimme olleet paikan päällä juuri silloin, kun osa 
siitä oli virallisesti liitetty Israelin alueeseen.

Palattuamme Jerusalemiin kävimme Itkumuurilla ja muilla historiallisilla paikoilla, joi-

ta Jerusalem on tulvillaan. Sitten ajoimme pitkän matkan Jerusalemista Kuolleelle merelle 
ja ohitimme Masadan traagiset rauniot. Sieltä jatkoimme erämaakaupunkiin Eilatiin, Pu-
naisen meren rannalle. Matkustimme jonkin matkaa pitkin rannikkoa, tietäen samalla, että 
hyvin pian tämä majesteettinen Siinain alue olisi egyptiläisten käsissä.

Kaksi päivää ennen heidän kotiinlähtöään ajoin katsomaan Diasporamuseota, joka si-
jaitsee Tel Avivin yliopiston alueella. Olen Israelissa tottunut käyttämään linja-autoja, ja 
sen vuoksi minun on joskus vaikea löytää paikkoja ajaessani autoa itse. Uskokaa tai älkää, 
mutta en kyennyt löytämään Tel Avivin yliopistoa. Löysimme itsemme sen sijaan Bar Ilanin 
yliopistosta ja päätimme nousta autosta ja katsella campus-aluetta, kun nyt kerran olimme 
siellä. Vanhempani muistivat, että lapsuuteni rabbi oli ollut professorina Bar Ilanissa, ja 
niinpä etsimme hallintorakennuksen saadaksemme hänestä tietoja. Meille kerrottiin, että 
hän oli jäänyt eläkkeelle ja asui nyt Jerusalemissa. Vanhempani soittivat hänelle palattuam-
me kotiin. Hän kutsui heidät vierailulle seuraavana iltapäivänä. Se, mitä tapahtui heidän 
vierailunsa seurauksensa, hämmästyttää minua yhä..

Joulukuun lopussa oli kaksivuotisen tilapäisviisumini määrä kulua umpeen. Olin tun-
tenut Herran kehotuksen anoa pysyvää oleskelulupaa Israelissa. Juuri ennen vanhempieni 
vierailua olin lähettänyt pysyvän oleskelulupa-anomukseni sisäasiainministeriölle. Vuonna 
1978 -79 käydyssä oikeusjutussa oli minua vastassa ollut tuon viraston päämies tohtori 
Joseph Burg, joka on sisä- ja poliisiasiain ministeri. Olisiko mahdollista, että sama ministe-
riö, jonka olin haastanut oikeuteen, myöntäisi minulle nyt - hyvin tunnettuna Jeesukseen 
uskovana - luvan asua pysyvästi Israelissa.

Vanhempieni vieraillessa rabbin luona kertoivat he tälle jotakin työstäni Israelin hyväk-
si. Kertomus kirjakääröstä kosketti heitä erityisesti. He kertoivat myös kokemistani vaike-
uksista saada jäädä maahan, ja että olin juuri anonut sisäasiainministeriöltä, että statukseni 
muutettaisiin pysyväksi oleskeluluvaksi. Rabbi huudahti: ”Vai niin! Olen todellakin sitä 
mieltä, että tyttärellänne on oikeus olla Israelin asukas, kaiken sen jälkeen, mitä hän on teh-
nyt; rohkaissut ihmisiä osoittamaan rakkautta tätä maata kohtaan. Sattuu lisäksi olemaan 
myös niin, että Joseph Burg on yksi lähimmistä ystävistäni. Tapaan häntä vähintään kerran 
viikossa. Lupaan puhua hänelle tyttärenne puolesta. Tulen sanomaan hänelle, että minun 
mielestäni hänen on saatava pysyvä oleskelulupa, ja olen varma, että siitä on apua.”

Vanhempani olivat aivan innoissaan kertoessaan minulle uutiset myöhemmin sinä päi-
vänä. ”Ehkäpä juuri tämän vuoksi meidän piti tulla Israeliin! ” sanoi isäni. Kukapa oli-
si uskonut, että omat vanhempani ja lapsuuteni rabbi, olisivat välittäjinä, että saisin asua 
Israelissa ikuisesti. Kaikki kolme tiesivät aivan hyvin, että olin ottanut Jeesuksen vastaan 
Messiaana. Se oli ihana ja hyvin yllättävä vastaus moniin rukouksiini.

Kaiken kaikkiaan Herra siunasi vanhempieni Israelin vierailun armollaan ja läsnäolol-
laan, ja auttoi meitä syventämään keskinäisen rakkaudenyhteytemme. Vanhempani kir-
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joittivat hiljattain: ”Vaikka emme ajattelekaan samalla tavalla uskonasioista, niin olet siitä 
huolimatta meidän tyttäremme, ja me rakastamme sinua!” Ylistän Jumalan armoa ikuisesti.

Lopputalvi oli melko synkkää aikaa, josta minulla oli paljon opittavaa ja – paljon uu-
delleen opittavaa. Oletko koskaan kokenut, että vaikka tunnet uskon säännöt niin hyvin, 
saatat jostain syystä kadottaa ne näkyvistäsi? Tuntuu kuin joutuisit aloittamaan kaiken alus-
ta. Nyt näin entistäkin selvemmin epätoivoisen tarpeeni saada olla jatkuvasti Herran johda-
tuksessa, sillä ilman sitä saatoin olla oikealla tiellä tunnistamatta sitä lainkaan.

Tarkemmin sanottuna kadotin uskon varassa elämisen perustotuudet. Se tapahtui niin 
vaiheittain, että tuskin olin siitä edes tietoinen. Palattuani Neuvostoliitosta jäivät jotkut 
suuret laskut maksamatta, ja Herran antamat lahjat olivat pikkusummia. Kuitenkaan yk-
sikään päivä ei mennyt niin, ettei minulla olisi ollut syötävää, mutta jokainen hetki tuntui 
taistelulta. Minun olisi pitänyt vain levätä hiljaa ja jättää huolet Herran haltuun. Sen si-
jaan aloin ’vihjailla’ ystävilleni tarpeistani, ja asenteeni synkkeni päivä päivältä. Luulen, että 
maksamattomat laskuni tekivät asiat monimutkaisemmiksi, koska kokemuksesta tiesin, että 
luottaessani Herraan, laskutkin olivat aina tulleet maksetuiksi ajallaan.  Koska en vaeltanut 
Herran voitossa, taakka tästä kaikesta painoi raskaana.

Sinä talvena olin suunnitellut viettäväni kolme kuukautta Yhdysvalloissa puhujamat-
kalla.  Lähtöpäivän lähestyessä eivät matkarahat tulleet, ei penniäkään. Yleensä silloin jos 
Herra ei meitä varusta tarkoittaa se joko sitä, että Hän haluaa herättää huomiomme, tai 
sitten se on koetusten aikaa. Tässä kohtaa eivät ainoastaan matkarahat jääneet tulematta, 
vaan myös matkustamiseen tarvittavat paperini olivat juuttuneet sisäasiainministeriöön, 
oleskelulupa-anomukseni myötä. Näytti siis mahdottomalta, että voisin lähteä Israelista 
suunnittelemanani ajankohtana. Lopulta lakkasin tekemästä mitään ja aloin etsiä Herraa. 
Oivalsin hyvin pian, että ajatus lähteä Yhdysvaltoihin oli pujahtanut mieleeni silloin, kun 
olin työskennellyt Neuvostoliiton matkani parissa, eikä Herra ollut koskaan edes vahvis-
tanut tätä toista matkaa. Sitä paitsi Hän näytti minulle myös sen, että olin laiminlyönyt 
Hänen antamansa päätehtävän. En ollut ottanut vakavasti Hänen käskemäänsä tehtävää; 
kirjoittaa kirjaa kokemuksistani.

Voi minua! Se oli aivan totta. Kesällä Herra oli selvästi vahvistanut, että kirjan kirjoitta-
minen oli Hänen tahtonsa. Herra oli antanut hyvän kirjoituskoneen, kauniin uuden, usko-
van puusepän tekemän kirjoituspöydän ja painajan, ja olin tuskin aloittanut kirjoittamista. 
Olin hyvin kiitollinen, että Hän oli puuttuvien rahojen avulla estänyt minua kulkemasta 
väärästä ovesta.

Ensimmäinen reaktioni ei kuitenkaan ollut ilo. Vaikka Herra näytti selvästi, ettei Yh-
dysvaltoihin lähtö ollut Hänen tahtonsa, oli minulla siitä huolimatta kiusaus lähteä. Ko-
kouksista oli jo päätetty, ja olin suunnitellut tapaavani Joeyn ja Michaelin useaan kertaan 
noiden kolmen kuukauden aikana. Tiesin myös, että ystäväni lainaisivat matkarahat, jos  

sitä heiltä pyytäisin. Tällaisina aikoina on suuri kiusaus kuunnella ylpeyden ääntä sen sijaan, 
että yksinkertaisesti olisin myöntänyt tehneeni virheen.

Lopulta, kiitollisena oivalsin, jos matkustaisin Jumalan tahdon ulkopuolella, se ei toi-
si siunausta kenellekään. Niinpä kirjoitin kirjeen ystävilleni Yhdysvaltoihin pyytäen heiltä 
anteeksi kaikkea sitä sotkua mitä erehdykseni oli saanut aikaan, ja asetuin Jerusalemiin, 
työskennelläkseni kirjan parissa. Noina kylminä viikkoina Jerusalemissa sain monta sivua 
kirjoitetuksi. Opin paljon odottaessani Herraa, työstäessäni kirjaa.

Olin varma, että peruttuani matkan Yhdysvaltoihin, tulisivat myös laskut maksetuiksi, 
ja että rahaa tulisi helpommin, mutta näin ei käynytkään. Ehkä Herra käytti varojen puu-
tetta yksinkertaistaakseen elämääni niin, ettei mikään olisi haitannut kirjoittamistani. Se oli 
ehkä myös uskonvaraisen elämäni koetusten aikaa. Lopulta tein sen johtopäätöksen, että 
vaikka odottaisin laskujen maksetuksi tulemista kaksikymmentä vuotta, ja vaikkei yhtään 
rahaa koskaan tulisikaan, ei minulla ollut muuta paikkaa mihin mennä. Minulla ei ollut 
mitään muuta tarjottavaa kenellekään maailmassa - Kristuksen rakkauden ja tuntemisen 
lisäksi. Tunsin nyt Pietarin tavoin, hänen sanoessa Jeesukselle: 

”Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat...” 
 Joh. 6:68 

Ennen kuin Herra jälleen vastasi taloudellisiin tarpeisiini luin kirjan George Müller of Bris-
tol (Yrjö Müller Bristolista). Hänen kokemustensa kautta jouduin opettelemaan uudelleen 
uskonvarassa elämisen perusperiaatteet. Eräänä päivänä näitä periaatteita todella koeteltiin. 
Sain postissa 220 Saksan markan lahjan eräältä saksalaiselta ystävältä. Se tuli päivänä, jolloin 
minulla oli tuskin kahta dollaria jäljellä. Iloitsin lahjasta, kunnes Herra yllättäen sanoi, että 
rahat piti palauttaa. Hän muistutti minua, että olin kirjoittanut ystävälleni ja vihjannut 
tarpeistani, eikä minulla sen vuoksi ollut oikeutta ottaa lahjaa vastaan. Niinpä menin surul-
lisena postitoimistoon, palauttaakseni rahat Saksaan. Mutta heti seuraavana päivänä luok-
seni saapui saksalaisia vieraita, ja he jättivät minulle 930 Saksan markkaa; riittävän paljon 
kattamaan yhden suuren, maksamattoman laskun.

 Oli suuri ilo nähdä, kuinka kaikki uskonvarassa elämisen periaatteet vahvistettiin, ja 
saada jälleen olla Hänen rinnallaan uudella innolla ymmärtäen, että ainoastaan Hänellä on 
iankaikkisen elämän lahja.

Maaliskuun 16. päivänä Herra kertoi minulle, että olisi Hänen tahtonsa, että palaisin 
jälleen Neuvostoliittoon syksyllä. Sillä hetkellä tunsin ikään kuin ristin varjo olisi langennut 
edessäni olevalle polulle. Tunsin itseni avuttomaksi tajuttuani, että minun oli jälleen palatta-
va, kunnes Herra muistutti, että jos kykenisin rohkaisemaan siellä edes yhtä, olisi matka sen 
arvoinen. Tämä mielessäni saatoin ainoastaan sanoa: ”Hineni, Isä. Tässä olen. Lähetä minut!”
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Seuraavalla viikolla tapasin erään uskovan, joka oli ollut Neuvostoliitossa yli kaksikym-
mentä kertaa. Hänen tehtävänsä oli ensisijaisesti auttaa vainottua kirkkoa, ja kuuntelin 
henkeä pidättäen hänen monia kertomuksiaan. Ne kaikki viittasivat siihen, että palvelem-
me kaikkivaltiasta Jumalaa. Hän antoi minulle neuvoja, jotka jälleen tunnistin Herran val-
mistukseksi. Muun muassa hän kertoi, että jos KGB kuulustelisi minua, minun ei tulisi 
antaa sen millään tavalla pelotella itseäni; en saisi syödä enkä juoda mitään mitä he minulle 
tarjoaisivat, koska siihen olisi mahdollisesti sekoitettu lääkkeitä; minun tulisi hyväksyä koko 
kokemus voittona Herrassa. Koettuani jotakin siitä mitä hän puhui, joutuessani olemaan 
avoin KGB:n edessä lokakuussa Kiovassa, saatoin melkein tuntea Herran voiman hänen 
puhuessaan.

Hän kertoi eräästä kuulustelukokemuksestaan, joka oli kestänyt yli 24 tuntia. Hänen 
käsilaukussaan oli ollut dokumentteja ja tietoja, joilla olisi ollut tuhoisia vaikutuksia, jos 
KGB olisi löytänyt ne. KGB pyysi saada nähdä hänen käsilaukkunsa sisällön, mutta hän 
ilmoitti lujasti, rukoillen kaikesta sydämestään: ”Satun olemaan Yhdysvaltain kansalainen, 
ja tämä laukku on henkilökohtaista omaisuuttani. Yhdysvalloissa meillä on lakeja, jotka 
suojelevat kansalaisia teidän pyynnöiltänne. Kieltäydyn antamasta sitä teille!” Aina silloin 
tällöin, noiden 24 kuulustelutunnin aikana, he kysyivät, tarvitsisiko hänen mennä käymä-
lään. Hän vastasi: ”Olen täysikasvuinen nainen. Jos minun täytyy mennä, kerron sen teille!” 
Hän tiesi, että jos hän olisi lähtenyt huoneesta käymälään, kuulustelijat eivät olisi antaneet 
hänen ottaa käsilaukkua mukaansa. Hän tiesi myös, etteivät he missään tilanteessa saisi 
avata sitä. Niinpä. hänen täytyi rukoilla hartaasti Herralta lisäapua noina pitkinä tunteina, 
ja hän sai pyytämänsä.

Oli etuoikeus saada tavata henkilö, joka niin usein riskeerasi elämänsä, tuodakseen roh-
kaisua ja tukea maanalaiselle kirkolle. Olin niin iloinen hänen tapaamisensa jälkeen kotona, 
että nauroin itselleni. ”Mikä minua vaivaa?” kysyin itseltäni. ”Minua on juuri valmisteltu 
KGB:n kuulusteluun, ja olen iloinen!”

Samalla viikolla sain kirjeen nuorelta mieheltä, joka oli kirjoittanut Kiovan synagogassa 
saamaani kirjaan omistuskirjoituksen. Hänen kirjeensä oli kirjoitettu loistavalla, itse opitul-
la hepreankielellä, ja tunnistin sen yhdeksi lisävahvistukseksi Herralta.

”Rakas Esther!

Kirjoitan sinulle tätä kirjettä jo kolmatta kertaa, mutta tähän mennessä en ole 
saanut sinulta vastausta. Olen hyvin utelias. Toivon, että ainoastaan kiireisyytesi 
estää sinua kirjoittamasta minulle. Tiedät vallan hyvin, että odotan sitä kärsimät-
tömänä. Se saattaa tulla minä hetkenä hyvänsä. Senpä tähden kirjoitan sinulle 
jälleen kerran. Olen varma, että onnistun tällä kertaa, mutta ainoastaan Jumala 

tietää, mitä tulee tapahtumaan. Uskon, etten odota turhaan.
Meillä ei ole erityistä kerrottavaa. Kaikki on niin kuin ennenkin. Me istum-

me odottamassa kuin kalastajat meren rannalla. Odotamme hyvää, miellyttävää 
ilmaa. Haluamme heittää verkkomme veteen ja tahdomme purjehtia suurelle 
merelle ja vaeltaa kauas auliille rannoille, isämme Jaakobin unelmien rannoille... 
Hänen sanoillaan on mahdollista kuvailla fyysistä tilaamme ja mielemme alaku-
loisuutta.

Toivomme, että asiasi ovat järjestyksessä. Toivon, että sinä ja perheesi pysytte 
terveinä ja valmistaudutte pääsiäisen viettoon onnellisina ja iloisina. Siunaan teitä 
kaikkia ja toivotan teille kaikille parasta mahdollista elämässänne. Ester, ole hyvä 
ja kirjoita minulle. Tiedät mitä sellainen mahdollisuus minulle merkitsee. Löydät 
osoitteeni kirjekuoresta.

Shalom ja tapaamisiin, Eugenia, ystäväsi ”

En koskaan saanut hänen kahta ensimmäistä kirjettään, epäilemättä Neuvostoliiton sen-
suurin vuoksi. Kuinka hienoa, että Herra kunnioitti hänen uskoaan, ja että Jumalan käsiin 
annettu kirje saapui turvallisesti perille Jerusalemiin. Hänen kirjeensä sai sydämeni jälleen 
särkemään näiden ystävien puolesta, jotka edelleen olivat vankeudessa.

Vietettyäni pääjuhlapyhät Neuvostoliitossa, oli hienoa olla Israelissa Purimin ja pääsi-
äisen aikaan. Purim on iloinen juhla. Pienet lapset pukeutuvat juhlaan kuten kuningatar 
Ester tai Mordokai. Kaikkialla Jerusalemin kaduilla ihmiset vievät toisilleen ja köyhille ruo-
kalahjoja. Juhlien huippukohta on kuitenkin Purimin ilta, joka seuraa perinteistä Esterin 
paastoa. Kaikki menevät synagogaan jonkinlaisen, melua tuottavan, esineen kanssa. Rabbi, 
tai joku synagogan johtajista, lukee ääneen Esterin tarinan Raamatusta. Aina kun roisto 
Haman mainitaan, jokainen kirkuu tai huutaa ’BUU!”, hakkaa tai metelöi ja tuottaa ylipää-
tään niin paljon ääntä kuin mahdollista. Se symbolisoi voittoamme saatanasta, todellisesta 
vihollisestamme.

”Ja Mordokai pani kirjaan nämä tapaukset. Ja hän lähetti kirjeet kaikille juuta-
laisille kuningas Ahasveroksen kaikkiin maakuntiin, lähellä ja kaukana oleville, 
säätäen heille, että heidän oli vietettävä adar-kuun neljättätoista päivää, ja saman 
kuun viidettätoista päivää joka vuosi, koska juutalaiset niinä päivinä olivat pääs-
seet rauhaan vihollisistansa ja heille siinä kuussa murhe oli kääntynyt iloksi ja 
suru juhlaksi – että heidän oli vietettävä ne päivät pito- ja ilopäivinä ja lähetettävä 
toisilleen maistiaisia ja köyhille lahjoja.

Juutalaiset säätivät ja ottivat itsellensä ja jälkeläisillensä ja kaikille heihin liitty-
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ville, muuttumattomaksi ja pysyväksi tavaksi, että näitä kahta päivää oli vietettävä 
määräyksen mukaisesti ja määräaikana joka vuosi, ja että jokaisen sukupolven ja 
suvun oli näitä päiviä muistettava ja vietettävä joka maakunnassa ja kaupungissa, 
sekä että näiden puurimapäivien tuli säilyä muuttumattomina juutalaisten kes-
kuudessa, eikä niiden muisto saanut hävitä heidän jälkeläisistänsä.”
Ester 9:20 - 22, 27 - 28

Oli erityisen tuskallista viettää Purimia Jerusalemissa niin pian polttouhrien, juutalaisten 
historian suurimman tragedian jälkeen. Epäilemättä kärsimys saa iloisemmat ajat näyttä-
mään iloisemmilta, mutta siitä huolimatta menneisyyden muistot säilyvät.

Juuri ennen pääsiäisen juhlallisuuksien alkua ilmassa on odotuksen tuntua. Kotirou-
vat karistelevat kiireissään kodeistaan viimeisenkin happaman leivän murusen. Muutenkin 
tämä on parasta aikaa kevätsiivoukselle tietäessäsi, että koko maa siivoaa kanssasi. Juuri 
ennen pääsiäisen seder- ateriaa tyhjenevät Jerusalemin kaupat viimeisestäkin leivän muru-
sesta, koska kaikki valmistautuvat syömään happamatonta leipää seitsemän päivän ajaksi. 
Yksitoista vierasta söi minun luonani pääsiäisateriaa, ja se oli hieno hetki. He selvisivät myös 
hengissä kanakeitostani. Oli ihanaa saada viettää kansana ihmeellistä Egyptin kahleista va-
pautumisen juhlaa. En voinut olla katselematta ilolla eteenpäin, kohti seuraavaa exodusta 
Neuvostoliitosta, jonka Raamattu kertoo olevan vielä suuremman kuin ensimmäisen. Sa-
moin kuin tekevät monet juutalaiset perheet, katoin minäkin pääsiäispöytään tyhjän paikan 
Siionin vangeille. Siinä oli lapulle kirjoitettu vanha juutalainen toive venäjän, englannin ja 
heprean kielellä: ”Ensi vuonna Jerusalemissa...”

Kristillinen pääsiäinen sattui pääsiäisjuhlapyhien keskelle. Menin erään ystäväni kans-
sa auringonnousun jumalanpalvelukseen Puutarhahaudalle - hämmästyneenä, kuten aina, 
voidessani viettää pääsiäistä kaupungissa, jossa Jeesus nousi kuolleista. Minut oli kutsuttu 
viettämään yhteysaamiaista Sidin ja Betsyn kanssa Intercontinental-hotelliin, Öljymäellä. 
Aterian jälkeen pidettiin jumalanpalvelus, jonka taustana oli ikkunoista avautuva laaja nä-
köala Vanhaan kaupunkiin ja Temppelivuorelle. Istuessamme katselemassa moskeijaa alkoi 
nuori israelilainen sotilas raivota. Hän astui moskeijan alueelle, tulittaen aseellaan. Koska 
olimme kaupungin arabialaisessa osassa, jouduimme kuuntelemaan heti alkanutta kamalaa, 
Israelin vastaista propagandaa, jolla ruokittiin arabien vihaa. Kovaääniset kertoivat, että 
israelilaiset yrittivät valloittaa Temppelivuoren, ja että yli 200 arabia oli tapettu. Vihamie-
liset arabikansanjoukot alkoivat kivittää autoja. Näimme israelilaisen auton ajavan kohti 
hotellia, pyytäen sieltä lääketieteellistä apua. Auton tuulilasi oli sirpaleina, ja kuljettajasta 
vuoti runsaasti verta. Pieni tytär – joka oli myös loukkaantunut, huusi pelosta. Se oli ka-
mala aamu.

Olimme vankeina Öljymäellä kello kahteen asti, sillä raivoavat kansanjoukot eivät las-

keneet liikennettä läpi. Lopulta israelilainen taksi pääsi pientä sivukatua pitkin ylös, ja sit-
ten ajoimme varovaisesti Öljymäkeä alas Länsi-Jerusalemia kohti. Oli huojentavaa päästä 
takaisin juutalaiseen kaupunginosaan, ja nähdä ihmisten suorittavan kaikessa rauhassa päi-
vittäisiä puuhiaan tietämättöminä siitä väkivallan näyttämöstä, jota olimme olleet todista-
massa muutamien kilometrien päässä. Joku sanoi: ”Eikö tunnukin hyvältä olla taas Israelis-
sa!” Tietysti olimme olleet koko ajan Israelissa, mutta tiesin tarkalleen, mitä hän tarkoitti.

Myöhemmin uutisissa kerrottiin, että kuolleita oli vain kaksi, ei kahtasataa. Koko kansa-
kunta suri tapahtunutta, ja meille kaikille shokkina tuli se, että vielä viikkojen kuluttua muut 
maat ja Yhdistyneet Kansakunnat olivat taisteluasemissa, vaikka heitä vastassa ei ollut kuin 
nuori, syvästi häiriintynyt mies, joka oli seonnut pääsiäisaamuna. Ihmisiä tapetaan päivittäin 
lähes jokaisessa maassa tämän auringon alla, mutta näyttää siltä, että asiaan reagoidaan ainoas-
taan silloin, kun juutalainen on aseen laukaisijana. Se oli synkkä pääsiäispäivä.

Kolmen päivän kuluttua, siis pääsiäisen viimeisenä juhlapäivänä, tunsin kehotusta Her-
ralta viettää yhden päivän täydellisessä paastossa ja rukouksessa, Häntä odottaen. Minulla 
ei ollut aavistustakaan, miksi minua kutsuttiin tähän paastoon, niinpä olin rukouksessa 
Herran edessä ilman mitään ennakko-odotuksia. Tapahtumat yllättivät minut. Hän muis-
tutti minua pääsiäisaamusta, jolloin olimme joutuneet todistamaan väkivaltaa ja verenvuo-
datusta. Sitten Hän alkoi kirkastaa minulle osia Ilmestyskirjasta. Tämä oli ensimmäinen 
kerta, kun Hän käsitteli sitä näin todellisella tavalla, ja koin sen hyvin yllättävänä. Hän 
teki minulle tiettäväksi, että tästä lähtien meitä ei varjeltaisi enää yhtä tarkoin kuin men-
neisyydessä, ja että hyvin vaikeat ajat ovat pian koittamassa. Hän selitti myös tarkoin sen, 
että meitä kaikkia kohtaavina vaikeina aikoina ainoa tapa säilyä uskossa loppuun asti, on 
pysytellä jatkuvasti Hänen rinnallaan, puhdistettuna Karitsan verellä. Se oli vakava varoitus, 
ja sitä seurasi Psalmi 91:

”Joka Korkeimman suojassa istuu ja Kaikkivaltiaan varjossa yöpyy, se sanoo: ’Her-
ra on minun turvani ja linnani, hän on minun Jumalani, johon minä turvaan.’

Sillä hän päästää sinut linnustajan paulasta, turmiollisesta rutosta.
Sulillansa hän sinua suojaa, ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla; hänen 

uskollisuutensa on kilpi ja suojus.
Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta, et ruttoa, joka pimeäs-

sä kulkee, et kulkutautia, joka päiväsydännä häviötä tekee.
Vaikka tuhat kaatuisi sinun sivultasi, kymmenen tuhatta oikealta puoleltasi, 

ei se sinuun satu. Sinun silmäsi saavat vain katsella ja nähdä, kuinka jumalatto-
mille kostetaan. – Sillä: ’Sinä, Herra, olet minun turvani ’. Korkeimman olet sinä 
ottanut suojaksesi…”
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Herra vahvisti myös, että toukokuun lopulla minun tulisi viettää kreikkalaisten ystävie-
ni, Nellien ja Sophian kanssa, viikko Patmoksen saarella, missä Johannes sai ilmestyksensä 
näistä lopun aikojen tapahtumista.

Tunsin, että tämä oli varoitus. Oli syytä olla hyvin ehdoton synnin suhteen, sillä pieni-
kin harha-askel olisi tuotava Hänen armoistuimensa eteen. Yleisesti ottaen minulla ei ollut 
aavistustakaan mistä oli kyse. Liittyikö tämä jotenkin tuleviin tapahtumiin Neuvostoliitos-
sa? Vai Israelissa? Vain Herralla on vastaukset. Meille riittää se, että pidämme katseemme 
alati kiinnitettyinä Häneen.

Se oli surullinen kevät eräällä muullakin tavalla. Israelin täytyi vetäytyä Yamitin kau-
pungista ja Pohjois-Siinailta. Kansana ja perheenä tunsimme sen sydäntä särkevänä. Juu-
talaiset on karkotettu niin usein, ja niin monesta paikasta. Teki kipeää joutua todistamaan 
tämä jälleen, ja näin lähellä kotia. Kovalla työllä ja valoisilla toiveilla kaunis Yamitin kau-
punki oli noussut erämaan hiekasta. Sinä päivänä, jolloin siellä laskettiin Israelin liput vii-
meisen kerran saloista ja israelilaiset sotilaat lauloivat Hatikvan, moni heistä itki, ja samoin 
itki koko kansa. Ariel Sharon sanoi: ”Olemme tänä päivänä istuttaneet hennon rauhan 
taimen erämaahan...”

Kolme päivää vetäytymisen aiheuttaman trauman jälkeen hengähtivät israelilaiset sy-
vään ja liittyivät yhteen juhlimaan kansakuntansa 34. vuosijuhlaansa. Juhlailtana keskikau-
punki oli suljettu liikenteeltä, ja tuhannet ihmiset olivat ahtautuneet kaduille laulamaan, 
tanssimaan, syömään jäätelöä ja iskemään toisiaan päähän pienillä muovivasaroilla. Tällai-
sina hetkinä tunnemme olevamme yhtä perhettä ja tiedämme, että tämä yhteydentunne on 
Jumalan erityislahja pienelle maalleen.

Aikaisemmin keväällä sain tiedonannon sisäasiainministeriöitä, että se oli hyväksynyt 
oleskelulupa-anomukseni, ja pian saisin israelilaisen henkilöllisyystodistuksen. Oli ihanaa 
saada tietää, että Israelista tulisi pysyvä kotini myös virallisesti. Tiesin, että tämä ilmeinen 
voittoni vahvisti minulle, että jos Herra halusi jonkun jäävän Israeliini, Hän järjestäisi sen, 
huolimatta kaikesta vastustuksesta. Minut oli karkotettu maasta vuonna 1977, julistettu 
maahanmuuttolain ulkopuolelle kuuluvaksi, kielletty pysyvä oleskelulupa vuonna 1979 
ja käsketty jälleen lähteä maasta. Millään näistä ei ollut merkitystä, koska Herra kaikesta 
huolimatta oli antanut Israelin pysyväksi kodikseni. Hän on kaiken maan Herra, ja Hän 
päättää, missä Hän lampaitansa paimentaa.

Vähän myöhemmin sain kirjeen eräältä uskovalta, jonka kanssa olin käynyt kirjeen-
vaihtoa noin vuoden verran. Hänen nimensä on Peter Abas, ja hän opiskelee erään collegen 
pappisseminaarissa Sarawakissa, Malesiassa. Hän kirjoitti, että hän oli rukoillut Herraa 
tuomaan minut tähän kaukaiseen maahan tapaamaan häntä ja hänen seminaarilaisiaan. 
Kirjeen pyyntö sai minut nauramaan, koska vierailumahdollisuus niin kaukaiseen maahan 
oli tosi pieni. Mutta taas olin valmistautumaton Herran yllättävälle asiaan puuttumiselle.

Hämmästyksekseni Hän ilmoitti: ”Minä lähetän sinut sinne!” Hän vahvisti sen ennen 
suunniteltua matkaani Neuvostoliittoon. Minun täytyi matkustaa ensin Norjaan, sitten Yh-
dysvaltoihin, Uuteen Seelantiin, Malesiaan ja edelleen Neuvostoliittoon. Reitti tuntui mah-
dottoman pitkältä matkustaa toiseen kertaan, mutta kuuliaisena kirjoitin eräälle ystävälle-
ni Uuteen Seelantiin. Hän oli tarjoutunut järjestämään minulle kokouksia, mikäli joskus 
tulisin sinne. (Aluksi luulin käyväni myös Australiassa, mutta Herra näytti hyvin selvästi, 
ettei se silloin ollut Hänen tahdossaan. Aina on olemassa vaara, että inhimillinen logiikka’ 
tulee Jumalan aivoitusten tielle. Australia saattoi olla lähellä Uutta Seelantia, mutta Herran 
ajoitus on tärkeämpi kuin meidän looginen ajattelumme. Hän muistutti minua myös, että 
kun Hän oli lähettänyt minut Englantiin, Hän ei lähettänyt minua Ranskaan, vaikka ne 
sijaitsevatkin lähekkäin.)

Muutaman viikon kuluttua sain kirjeen uusseelantilaiselta yhteyshenkilöltäni. Hän 
kysyi saapumispäivääni ja vierailuaikaani, kyetäkseen suunnittelemaan aikataulun. Se oli 
kyllä yksinkertainen kysymys, mutta aiheutti minulle pulman. Eräs pitkinä talvikausina 
erääntyneistä laskuistani sattui olemaan sen matkatoimiston, joka oli ollut valtavana apuna 
edellisellä Neuvostoliiton matkallani. Sarah, matkatoimiston omistaja, oli täysin tietoinen, 
että elin uskonvaraisesti ja luotti siihen, että Herra maksaisi laskun. Kuukausien kuluessa, 
ja laskun pysyessä yhä maksamattomana, alkoi ylpeyteni muodostua esteeksi. Tiesin, että 
lasku olisi Hänen vastuullaan, mutta kesti kauan, ennen kuin ylpeä luontoni suostui luot-
tamaan Häneen tässäkin. Vihdoin huhtikuussa yhden viikon aikana, tuli kaikki tarvittava 
raha velanmaksuun.

Kun kirje Uudesta Seelannista saapui, ja siinä pyydettiin tietoja matkasta, ei minulla 
taaskaan ollut rahaa. Menin sen vuoksi jälleen matkatoimistoon ja kysyin Sarahilta, voisiko 
hän noin vain tehdä minulle varauksen Yhdysvalloista Uuteen Seelantiin, jotta voisin kertoa 
saapumispäiväni ystävälleni Uuteen Seelantiin.

”Uuteen Seelantiinko?” hän kysyi minulta. ”Mutta minne muualle olet menossa?”
Kerroin hänelle koko matkareitin, jonka Herra oli minulle antanut.
”Miten olet suunnitellut hoitavasi matkakustannukset?” hän kysyi. Selitin, että olin 

suunnitellut maksavani liput, aina yhden kerrallaan, niinhän oli usein käynyt, kun Herra 
oli minut varustanut matkaan.

Hän haukkoi henkeään: ”Mutta sehän tulee maksamaan sinulle satoja ylimääräisiä 
dollareita!” Hän ehdotti, että kertoisin asiasta eräälle hänen Peter-nimiselle työtoverilleen. 
Näin näkisimme, minkälainen lippu voitaisiin järjestää.

Lopulta Peter varasi minulle lipun Swiss Airin kautta Norjasta New Yorkiin, Baltimo-
reen, Minneapolisiin, Honoluluun, Uuteen Seelantiin, Singaporeen, Malesiaan, Bankokiin, 
Ztirihiin, Moskovaan, Helsinkiin, Tukholmaan ja jälleen takaisin Norjaan. Koko tuon mat-
kan, niin kaukaa etelästä melkein niin kauas pohjoiseen kuin ylipäänsä lentää voi – 52.000 
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kilometriä – yhteissummaksi hän laski ainoastaan 3.500 dollaria. Se oli uskomatonta. Siitä 
tuli äärimmäisen monimutkainen lippu, ja sen lisäksi, että se sisälsi niin pitkiä matkoja, 
niin ei mikään saisi myöskään viitata, että se oli ostettu Israelissa, koska olisin niin lähellä 
Venäjää ja Malesiaa, joka on muslimimaa. Lopulta kaikki yksityiskohdat järjestyivät.

Näytti siltä, että minua odotti monien viikkojen matkustelu tulevina kuukausina. 31. LUKU

PATMOS JA MUITA PAIKKOJA
 

Toukokuun lopulla lähdin kahdeksi viikoksi Israelista Patmoksen saarelle Nellien 
ja Sophien kanssa. He ovat kreikkalaisia ystäviäni, jotka tapasin Ateenassa v.1980. 
Matkustin lautalla Haifasta, ja tilasin makuupaikan neljän hengen hytistä. Herra oli 

luvannut, että saisin pitää koko hytin itselläni, ja niin sainkin.
Ensimmäisenä päivänä ilmoitettiin keskusradion välityksellä, että taikuri esiintyisi illal-

la matkustajille. Pakenin heti hyttiini pitämään esirukousta, ja jo heti alkuun tunsin saavani 
rauhan. ”Mutta Herra, hänhän on taikuri!”, sanoin. Tunsin yhä Hänen rauhansa, lopetin 
rukoilemisen ja käperryin sen sijaan lukemaan Robert St.Johnin kirjaa The tongue of the 
prophets (Profeettojen kieli). Se kertoi Eliezer Ben Jehudan hämmästyttävän tarinan. Hän 
suoritti ilmeisen mahdottoman tehtävän, modernisoimalla heprean kielen, vuosia ennen 
kuin Israelista tuli juutalainen kansakunta. Saatoin niin selvästi tuntea Herran käden hänen 
elämässään, että luin kirjan itkien ja nauraen. Sellaistahan Jumalan tasapaino aina onkin.

Myöhemmin illalla menin kannelle kävelemään ja kuulin ihmisryhmän laulavan. Sain 
pian selville, että kyseessä oli neljänkymmenen kristityn ryhmä, joka oli kotoisin yhdestä-
toista eri maasta, ja he kaikki olivat mukana Lähetysnuorissa. Ei ihmekään, että olin tun-
tenut niin suurta rauhaa rukoillessani taikurin voimaa vastaan. Niin pienellä lautalla oli 41 
uskovaa! Sain pian selville, miksi Herra oli antanut hytin minulle yksinäni. Näin saimme 
mahdollisuuden tavata ja keskustella. Täytyy myöntää, ettei se ollut aivan sellaista mitä olin 
odottanut matkaltani Kreikkaan, mutta Herran tie on aina täynnä yllätyksiä.

Vietin yhden yön Ateenassa, ja seuraavana aamuna Nellie, Sophie ja minä purjehdin 
Patmoksen saarelle. Rakastuin tuohon pieneen saareen ensisilmäyksellä - jo kun astuimme 
laskusillalta Patmoksen sataman hyörinään. Saatoimme nähdä valot, kaupat ja valkeiksi 
maalatut talot ja tunsimme välittömästi Jumalan rauhan läheisyyden, joka on ilmeisesti 
jäänyt osaksi tätä paikkaa kautta vuosisatojen. Eräs mies työnsi matkatavaramme kärryillä 
sataman lähellä olevaan hotelliin, sanoimme hyvää yötä ja menimme heti nukkumaan, kos-
ka kello oli jo hyvän matkaa yli puolenyön.

Herättyäni ja avattuani ikkunaluukut avautui silmiini näkymä, jonka kauneutta en kos-
kaan tule unohtamaan. Aurinko kimalsi Aigeian merellä, ja koko panoraama satamasta ja 
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kaukaisuudessa olevasta luostarista oli uskomattoman kaunis. Patmos on pieni saari Dode-
kanesian pohjoisosassa, lähes niin pieni, että sen ympäri voi kävellä yhdessä päivässä. Se on 
varmaankin eräs Herran suosikkipaikoista maan päällä. Olin surullinen kun laiva jälleen 
lähti satamasta. Silloin en tiennyt, että Patmos tulisi tulevaisuudessa olemaan osa elämääni. 
Sophia ja Nellie olivat tarjonneet minulle kaiken, koko viikon ajan, ja tulin hyvin siuna-
tuksi heidän rakkaudestaan ja Isän käden ohjauksesta, kun Hän oli tuonut meidät yhteen. 

Paluulautta Israeliin lähestyi rannikkoa aamuhämärässä. Silmäni täyttyivät kyynelis-
tä nähdessäni Haifan sataman kaukaisuudessa.Lautta matkasi seuraten Israelin rannikkoa 
Rosh Hanikrasta, Libanonin rajalta Haifan satamaan. Minulla ei ollut aavistusta millainen 
draama oli meneillään Libanonin teillä.

Saavuttuani Haifan satamaan ja selvittyäni tullista menin taksilla ystävieni kotiin, josta 
Sid ja Betsy olivat luvanneet hakea minut myöhemmin samana iltana, matkustaaksemme 
Jerusalemiin. Saavuimme kotiin myöhään illalla ja huomasimme välittömästi, että vastak-
kaiseen suuntaan, kohti Libanonia, oli menossa kaikenlaisia sotatarvikkeita. Ohitimme lin-
ja-autolasteittain sotilaita, monia panssarivaunujen kuljetuslavoja, jotka liikkuivat tasaisena 
virtana pohjoiseen päin. Ohittaessamme jokaisen panssarivaunun, jeepin tai armeijan kul-
kuneuvon tunsimme valtavaa tarvetta rukoilla, ja usein liikutuimme kyyneliin. Saavuimme 
Jerusalemiin hyvänmatkaa yli puolenyön, emmekä voineet olla huomaamatta epätavallista 
touhukkuutta. Linja-autot keräsivät vähän väliä sotilaita kyytiin pimennetyiltä kaduilta. 
Olimme näin ollen jotakuinkin ensimmäisiä, jotka huomasivat sotilaallisen liikekannalle-
panon, Israelin siirtyessä sinä iltana Libanonin puolelle, pysäyttääkseen terroristien toimin-
nan, jota oli ylläpidetty Libanonista käsin useita vuosia.

Koska olin elänyt Israelissa vuodesta 1976 lähtien, tunnen pohjoisten siirtokuntien 
vaarat,  joutuvathan niiden siviilialueetkin olemaan jatkuvasti pommitusten kohteina. Ei 
ole mikään vähäinen tosiasia se, että kokonainen israelilaisten sukupolvi pohjoisen rajoilla 
on kasvanut jatkuvan pommiuhan alla, ja joutunut ilmahälytyksissä nopeasti kiirehtimään 
pommisuojiin; tämä kaikki osana heidän jokapäiväistä elämäänsä. En usko, että monikaan 
muu maa maailmassa sallisi vihollisen jatkuvasti tappaa rajallaan asukkaitaan, odottaen kil-
tisti useita vuosia jonkin kaukaisen ’rauhantoivon’ tähden, ennen kuin puolustaisi itseään.

Kun Israel lopulta meni Etelä-Libanoniin, ei ollut muita vaihtoehtoja. PLO oli kerän-
nyt tonneittain aseistusta Etelä-Libanoniin, joten koko Israelin olemassaolo oli uhattuna. 
Aivan sodan alussa Israel löysi 4000 tonnia asetarvikkeita, joista suurin osa oli uudenai-
kaisia. Ne oli kätketty maanalaisiin bunkkereihin ja ne olivat venäläistä alkuperää. Israelin 
joukot löysivät myös 144 kulkuneuvoa, sekä 12.506 pientä asetta. Asevarasto oli niin suuri, 
että olisi tarvittu 150 rekkaa työskentelemään kokonaisen kuukauden päivittäin, että sodan 
alussa löydetty materiaali olisi kyetty kuljettamaan pois. Tähän ei ole laskettu Beirutin suu-
ria varastoja, eikä muitakaan maanalaisia bunkkereita. Aseistus oli tullut niin uudenaikai-

seksi ja mittavaksi, etteivät pelkästään pohjoiset siirtokunnat, vaan koko Israel oli vaarassa.
Oli liikuttavaa katsella miten Etelä-Libanonin asukkaat tervehtivät israelilaisia sotilaita, 

panssarivaunujen vyöryessä yli rajojen. Etelälibanonilaiset olivat jo jonkin aikaa pyytäneet 
israelilaisten väliintuloa, koska hekin olivat olleet terrorismin uhreja. Viimeksi kuluneiden 
kahdeksan vuoden aikana oli 100 000 etelälibanonilaista kristittyä kuollut PLO:n käsissä 
– ja maailma on pysynyt hiljaa. Kun israelilaiset vihdoin ylittivät rajan, pitivät etelälibano-
nilaiset heitä vapauttajina. Ihmisjoukot kerääntyivät rohkaisemaan joukkoja, pienet lapset 
lahjoittivat sotilaille kukkasia, naiset valmistivat heille kahvia ja teetä.

Vaikuttavaa oli myös huomata miten huolellisesti israelilaiset sotilaat yrittivät suojella 
siviilejä, laittamalla usein oman henkensäkin alttiiksi. Israelilaiset eivät ole sotaisia, koska 
he ovat itse kärsineet niin paljon. Heillä on vain halu kunnioittaa ihmiselämän arvoa. Ikävä 
kyllä, sota on kuitenkin aina sotaa, mutta en usko, että yksikään armeija on koskaan toimi-
nut yhtä inhimillisesti ja toisista huolta pitäen. 

Seuraava kirje on Israelin puolustusvoimien sotilaille (IDF) IDF:n koulutuspääl-
liköltä 11. kesäkuuta, 1982:

”ISRAELILAISEN SOTILAAN OLEMUS

Nyt kun, operaatio Rauha Galileaan, tavoite taata pohjoisten kansalaisten turval-
lisuus, on saavutettu, on Israel esittänyt tulitaukoa. Israel on vedonnut Syyriaan, 
että se pitäisi kiinni tulitauon ehdoista, että Libanonin tilanne voitaisiin stabilisoi-
da. Israelin puolustusvoimat (IDF) on nyt asettunut laajoille alueille Libanonissa. 
Sotilaat ovat joutuneet tekemisiin siviilien suuren joukon kanssa. Nämä kontaktit 
antavat teille haasteen – käyttäytyä inhimillisellä, juutalaisella IDF tyylillä.
Israelin armeijan ylin syyttäjä on julkaissut sitovat ohjeet vahvistaakseen tällaisen 
käyttäytymisen:
* On ehdottomasti kiellettyä ottaa minkäänlaista saalista. Joka rikkoo tätä määrä-
ystä, voi odottaa oikeudenkäyntiä ja kymmenen vuoden maksimaalista vankeus-
rangaistusta.
* Kaikille poistumisväylille Etelä-Libanonista on asetettu tiesulkuja; jokainen alu-
eelta poistuva tarkastetaan.
* Rauhallista siviiliväestöä ei saa vahingoittaa; erityisesti naisten kunniaa ei saa 
loukata. 
* Kaikkien IDF sotilaiden on vältettävä vahingoittamasta kulttuurin kannalta ar-
vokkaita kohteita, mukaan lukien arkeologiset kohteet, museot ynnä muut sen 
kaltaiset. 
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* On kielletty vahingoittamasta minkään uskonnon pyhiä paikkoja. 
Jokainen sota lietsoo vihantunteita, kostoa sekä kunnioituksen puutetta vihol-
lisen elämää ja omaisuutta kohtaan. Näistä tunteista huolimatta jokaisen inhi-
millisenä olentona on otettava huomioon toisen moraali ja ne periaatteet, joihin 
yhteiskunnan olemassaolo perustuu. 
Tällä erää IDF taistelee julmaa vihollista vastaan, joka käyttää systemaattista ter-
rorismia puolustuskyvyttömiä siviilejä vastaan.
IDF ei saa toimia vihollisemme hyväksymien standardien mukaisesti; me emme 
saa antaa kostontunteiden ohjata käytöstämme Libanonin siviiliväestöä kohtaan.
Ainutlaatuisuutemme ja voimamme johtuvat käyttäytymisestämme kunniallisina 
kansalaisina.
IDF:n, joka on kansanarmeija, moraalisen käyttäytymisen mahdollinen huonon-
tuminen loukkaa teitä miehinä ja kansalaisina, ja tulee vaikuttamaan Israelin yh-
teiskunnan moraaliseen tasoon ja sen elämisen laatuun.
Seuraavien sääntöjen säilyttäminen ja sopivan käytöksen ylläpitäminen ollessanne 
Libanonissa tulee myös auttamaan Israelia sen politiikassa ja mielipidekampan-
joinnissa. Osa Libanonin siviiliväestöstä on osoittanut valmiuksia toimia yhteis-
työssä Israelin kanssa. Yksi Rauha Galileaan -operaation tavoitteista oli toive, että 
itsenäisen Libanonin kanssa solmittaisiin rauhansopimus, jossa se säilyttäisi valti-
ollisen loukkaamattomuutensa.
Tämän tähden IDF:n henkilökunnan ja Libanonin kansalaisten ensi kontakti on 
niin tärkeä. Tämä kontakti tulee säätelemään tulevaisuuden hyviä naapuruussuh-
teita.
Tämän vuoksi kontakteissanne siviileihin teidän on osoitettava asiallista ja in-
himillistä asennetta ja pidettävä huolta, että kunnioitatte heidän ihmisarvoaan. 
Lisäksi teidän on ehkäistävä väkivallan tekoja, varkauksia ja ryöstöjä libanoni-
laisten keskuudessa. Maailman katseet ovat kohdistuneet meidän alueeseemme. 
Monet lehtimiehet ja ulkomaalaiset kirjeenvaihtajat ovat nyt taisteluvyöhykkeel-
lä.Ryöstöt, toisen omaisuuden, pyhien paikkojen, kulttuurinähtävyyksien, luon-
nonmaisemien tai näköalapaikkojen tahallinen vahingoittaminen palvelee aina 
vihollistemme päämääriä. Teidän tulee ymmärtää, että teillä on henkilökohtainen 
vastuu IDF:n imagosta ja Israelin maineesta Libanonin kansalaisten ja maailman 
yleisen mielipiteen silmissä.
Moraaliset periaatteet ovat juutalaisen perinnön perusta. Sodankin aikana on 
muistettava, että lähimmäiselleen ihminen on inhimillinen olento.

   *  *  *

Kirje päättyi seuraavaan raamatun lainaukseen.

”Silloin Joosua sanoi Aakanille: ’...Tunnusta minulle, mitä olet tehnyt, äläkä salaa 
sitä minulta.’ Niin Aakan vastasi Joosualle ja sanoi:
’Minä olen tehnyt syntiä Herraa Israelin Jumalaa vastaan, sillä näin minä tein: kun 
minä näin saaliin joukossa kauniin sinearilaisen vaipan,
kaksisataa sekeliä hopeata ja kultalevyn, viidenkymmenen sekelin painoisen, 
niin minussa syttyi niihin himo, ja minä otin ne; ne ovat kätkettyinä maahan minun 
telttaani, hopea alimpana.’ 
Niin Joosua lähetti miehiä ottamaan selkoa, ja he juoksivat telttaan. Siellä oli kätkö 
hänen teltassaan, hopea alimpana. Ja he ottivat ne teltasta, veivät ne Joosuan ja kaik-
kien israelilaisten luo ja panivat Herran eteen. 
Niin Joosua yhdessä koko Israelin kanssa otti Aakanin, Serahin pojan, ja hopean,
vaipan ja kultalevyn, sekä hänen poikansa, tyttärensä, härkänsä, aasinsa,
lampaansa, telttansa ynnä kaikki, mitä hänellä oli ja he veivät ne Aakorin laaksoon. 
Ja Joosua sanoi: ’Miksi olet syössyt meidät onnettomuuteen? Herra syöksee sinut onnet-
tomuuteen tänä päivänä…”’

Kenraali Rafael Eitan, pohjoisten joukkojen komentaja, vahvistaa IDF:n moraalisen velvol-
lisuuden liikuttavassa puheessaan sotilaille. Hän muistutti heitä, että he ovat menossa vie-
raalle maalle, ja että heidän tulisi olla hyvin varovaisia. Ei ainoastaan inhimilliselle elämälle, 
vaan heidän tuli myös välttää tallomasta kukkasia, mikäli mahdollista. 

IDF:n myöhempi käytös sai muut israelilaiset tuntemaan ylpeyttä näiden edustaessa 
heitä. Israelilaiset sotilaat panivat usein alttiiksi oman elämänsä yrittäessään säilyttää liba-
nonilaisten siviilien elämän.

Lähdin Israelista kesäkuun keskivaiheilla ja matkustin ensimmäiseksi Norjaan, sitten 
Yhdysvaltoihin ja sieltä Uuteen Seelantiin. Kauhistuneena kuuntelin räikeää Israelin vas-
taista propagandaa uutisissa. PLO ylläpiti sitä suurella huolella. He liioittelivat suuresti 
uhrien määriä, ilmoittaen kerrankin kuolleeksi suuremman määrän, kuin mikä on koko 
Libanonin väkiluku. He syyttivät myös Israelia tuhoista, jotka he olivat itse tehneet vuo-
sia aikaisemmin. He näyttivät mielettömiä filmejä kärsimyksistä ja tuhoista, mutta lopulta 
lehtimiehet saivat selville, että filmit oli kuvattu vuosia aikaisemmin terroristijärjestöjen ai-
kaansaannoksista, eikä lainkaan IDF:n. Jopa Punainen Risti, joka jatkuvasti on kieltäytynyt 
tunnustamasta Israelia, raportoi, että 10 000 ihmistä tapettiin Israelin mennessä Libano-
niin, kun kuolleita todellisuudessa oli 460.

Olin kaikkein kauhistunein matkallani siitä, että kuullessani nämä mielettömät to-
tuuden vääristymät, ihmiset olivat valmiita uskomaan ne. Kun aikanani kuulin Hitlerin 
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törkeistä valheista, joilla hän teki propagandaa juutalaista kansaa vastaan, ajattelin usein: 
”Miten ihmeessä ihmiset saattoivat uskoa häntä?” Näyttää siltä, että nyt koko maailma on 
jälleen valmis uskomaan antisemitistisiin valheisiin. Vastareaktioiden voimakkuus oli pelot-
tavaa, mutta se on vielä pelottavampaa muille maille kuin Israelille. Jumala tietää totuuden, 
ja se on Israelin lohdutus. Huolimatta siitä, miten maailma haluaa uskoa, näkee Jumala 
israelilaisten sotilaiden sydämet, ja vain Hänen mielipiteellänsä on merkitystä.

Meidän on tunnustettava, että kaikesta siitä, mitä Israelissa tapahtuu, pystytään in-
himillisellä mittapuulla ymmärtämään vain hyvin vähän. Tämä kansa julistaa maan pääl-
lä Jumalan uskollisuutta; ja sen tähden saatana vihaa kansaamme enemmän kuin mitään 
muuta. Näinä aikoina sen raivo tätä pientä maata kohtaan on suurempi kuin milloinkaan 
aikaisemmin. Jälleen varoitan teitä, Israelin Messiaaseen uskovia - vaalikaa rakkauttanne 
Israelia kohtaan. Jumala rakastaa meitä kaikkia, vaikka olemmekin kaikkea muuta kuin 
täydellisiä, ja niin on myös meidän edelleen rakastettava Hänen silmäteräänsä. Uskon, että 
Israelin vastainen propaganda tulee ajan myötä pahenemaan, sen takia Israel tarvitsee myös 
rakkauttamme enemmän kuin koskaan ennen. Jumalan silmissä me olemme yhtä heidän 
kanssaan, ja Hän siunaa meitä, meidän siunatessamme heitä.

Noina painostavina kuukausina, matkustaessani edelleen, tunsin, että hajaannuksen 
miekka tulee terävöitymään. Jumala tutkii omiensa sydänten syvyydet ja erottaa ne, jotka 
todella ovat valmiita seisomaan muurinaukossa Hänen kansansa puolesta - ja ne, jotka ra-
kastavat Israelia vain silloin, kun se on muodissa. Olen jo aikaisemmin sanonut, että näinä 
aikoina on mahdotonta uskoa Israelin Jumalaan ja Israelin Vapahtajaan, ellei samalla jaa 
Herran suurta taakkaa ja rakkautta Hänen kansaansa kohtaan. Lopulta tulee meille kaikil-
le maksamaan jotakin se, että seisomme Israelin rinnalla, mutta pitkällä tähtäimellä tulee 
meille vielä kalliimmaksi, ellemme seiso sen rinnalla.

Seuraava ote israelilaisen sotilaan kirjeestä norjalaisille ystäville puhuu puolestaan:

”...Olemme saaneet ottaa vastaan melkoisia iskuja kansainvälisessä lehdistössä. 
Haluan kertoa teille, että me oman henkemme uhalla yritimme olla äärimmäisen 
varovaisia, ettemme vahingoittaisi libanonilaisia siviilejä (jotka vaikuttivat kiitol-
lisilta nähdessään meidät). Monissa kylissä PLO oli kätkeytynyt siviilien alueille. 
Militaristinen strategia olisi neuvonut tulittamaan ilmasta tai etäältä, mutta me 
menimme kyliin voidaksemme hyökätä ainoastaan PLO:ta vastaan, ettemme olisi 
vaarantaneet libanonilaisia panttivankeja (vaarantaen näin oman elämämme).

PLO, joka lähettää lapsia kivittämään sotilaita, on vihdoinkin joutunut pe-
rääntymään. Suoraan sanoen heidän evakuoimisensa Beirutista on sama kuin SS 
evakuoitaisiin Berliinistä turvallisella seuramatkalla.
Mutta tiedättekö, että sotilaallisesta taituruudestamme huolimatta useimmat 

meistä eivät ole sotilasmielisiä, vaan pyrkivät kaikessa olemaan ystävällisiä libano-
nilaisia kohtaan, ja palaisimme mielellämme koteihimme.

Norjan radion englanninkielisessä ohjelmassa haastateltiin kenraali Bullia, 
joka lausui jo joitakin ilkeitä toteamuksia, ja tänään hän oli kutsunut erään ter-
roristin kiittämään norjalaisia heidän avustaan ja sympatiastaan. Se sattui! Mo-
nen monet terroristit ovat palkkasotureita ja taistelevat rahasta, eivätkä oletetuista 
isänmaallisista syistä. Löydettyjen aseiden määrä oli pöyristyttävä.

Rakkaat ystävät! Israel ei ole koskaan aikaisemmin seisonut yksinäisempänä, 
mutta tiedän, että ymmärrätte mistä on kyse. Meillä kaikilla on toivomme Juma-
lassa, juutalaisten sodat loppuvat ja lunastus tulee...”

Herra auttoi israelilaisia tässäkin sodassa. Sodan varhaisessa vaiheessa israelilaiset kävivät pom-
mitushyökkäykseen tuhotakseen SAM- ohjuksen ja radar-laitteet Bekaa- laaksossa, ja kuten 
Newsweek raportoi: ”He osuivat jokaiseen kohteeseensa uskomattomalla tarkkuudella.” Kah-
den päivän ilmataistelujen aikana Israel ampui alas 85 syyrialaista MIG:iä ilman ainuttakaan 
tappiota. He lähettivät ilmaan punaisia ilmapalloja, hämätäkseen kaikki ilmatorjuntaohjuk-
set. Sharon luonnehti israelilaisten operaatiota ”yhdeksi etevimmistä, täydellisimmistä ja pul-
mallisimmista operaatioista”, johon maa koskaan on ryhtynyt. Israelia vastaan nostetut aseet 
olivat jälleen tehottomia, mutta jälleen myös PLO:n virheellinen, meitä vastaan kohdistettu 
propaganda uskottiin ja vahvistettiin tiedotusvälineissä kaikkialla maailmassa.

Patmoksen matkan jälkeen toivoin, että rahaa maailmanympärimatkaani varten olisi 
tullut, mutta kerta kaikkiaan mitään ei ollut tullut. Viikko ennen suunniteltua lähtöäni 
menin matkatoimistoon keskustelemaan Sarahin kanssa asiasta. Suunnittelin peruuttava-
ni varauksen ja ostavani matkan edetessä lipun kerrallaan, sitä mukaa kun saisin rahat, 
mutta Sarah, tietäessään, että luotan raha-asioissa Herraan, ojensi minulle 3 500 dollarin 
arvoisen lipun, jolla pääsin matkustamaan maan ääriin saakka ja sanoi, että voisin lähettää 
rahat hänelle saatuani ne, ja sitten hän lähetti minut uudelle Venäjän matkalle siunausten 
saattelemana. Tämän täytyi olla hänellekin suuri uskonkoetus, olihan kulunut kahdeksan 
kuukautta ennen kuin olin kyennyt maksamaan hänelle edellisen lippuni. Vihollinen oli 
varmasti yrittänyt käyttää varojen puutetta aseena ja tehdä tyhjäksi Herran suunnitelmat, 
mutta tiedän, että Hän tunsi tämän hyvän naisen sydämen, ja tulee varmasti siunaamaan 
häntä hänen avuliaisuutensa vuoksi.

Kesäkuun 18. lähdin Israelista mammuttilippuni kanssa pitkälle matkalleni. Ensim-
mäinen pysähdyspaikkani oli Norja, Jennyn ja Wolfgangin koti. Marja Suomesta liittyi 
myös seuraamme, joten saimme viettää ihanan ajan yhdessä. Puhuin eräässä kongressissa 
Oslon lähellä ja lensin myös Bergeniin, osallistuakseni joihinkin kokouksiin siellä. Kesä-
kuun lopulla saavuin Yhdysvaltoihin.
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Olin päättänyt viettää kaksi viikkoa Michaelin ja Joeyn kanssa. En ollut nähnyt heitä 
lähes vuoteen. Sain kuitenkin pian selville, että heidän isänsä oli käsittänyt päivämäärät 
väärin, ja pojat olivat toisessa osavaltiossa tapaamassa sukulaisiaan. Hän kieltäytyi muutta-
masta suunnitelmia, vaikka hän tiesi minun tulleen varta vasten heitä tapaamaan. Sen sijaan 
hän esitti, että jos todella välittäisin heistä, peruuttaisin matkani Uuteen Seelantiin ja me-
nisin heidän kanssaan kahdeksi viikoksi Arizonaan elokuussa, kun he menevät tapaamaan 
vanhempiani. Tilanne oli todella pulmallinen.

Tuskin kannattaa kertoa, että halusin enemmän kuin mitään muuta maailmassa tavat 
heitä. Mutta rukoiltuani tiesin, ettei Uuden Seelannin matkaa voinut peruuttaa, ja ettei meille 
sen vuoksi järjestynyt yhdessäoloaikaa. Se oli murheellista, ja saatoin vain luottaa siihen, että 
he jotenkin saisivat tietää, että silti välitin heistä. Jeesus rakastaa heitä, ja se oli lohdutukseni. 
Tiesin, että usein, juuri ennen kuin tapahtuu jotain erityistä, Hän muistuttaa minua rististään, 
eli siitä, mitä Hänen seuraamisensa maksaa. Siitä huolimatta itkin äidin rakkaudella.

Sid ja Betsy olivat silloin tapaamassa perhettään Yhdysvalloissa, ja niinpä he toivat mi-
nut Washington DC:hen heinäkuun ensimmäisenä, anoakseni viisumia Neuvostoliittoon. 
Anoin sitä nyt ensimmäistä kertaa ilman herra G:n apua ja tunsin itseni pelokkaaksi. Kävel-
lessäni matkatoimistoon, joka oli hoitanut aikaisemmin matkani herra G:n yllättävän kuo-
leman jälkeen, yritin keksiä kaikenlaisia tekosyitä, joiden vuoksi haluaisin palata Neuvos-
toliittoon kolmantena vuotena peräkkäin. Pelkoni kasvoi kasvamistaan. Juuri ennen kuin 
astuin matkatoimiston ovesta, Herra keskeytti ajatukseni. Hän sanoi minulle hyvin lujasti: 
”Sinä et tarvitse tekosyitä. Sinä menet Neuvostoliittoon, koska Minä lähetän sinut sinne!” 
Niin sitten menin toimistoon turvallisella mielellä, Hänen voimassaan ja vallassaan.

Herra oli antanut minulle matkasuunnitelman päivämäärät Neuvostoliitossa, ja ojen-
sin ohjelman Robertille, matkatoimistovirkailijalle. Tutkittuaan sen, hän ei ollut lainkaan 
rohkaiseva.

”Moskova ei varmasti anna teille lupaa olla viikkoa Moskovassa, Leninqradissa ja Kio-
vassa kussakin. Useimmiten he sallivat enintään kahden tai kolmen päivän oleskelun. Voi 
sitä paitsi kulua viikkoja, ennen kuin saatte minkäänlaista vastausta”, hän jatkoi. Olin pet-
tynyt. Olinhan lähdössä jo vajaan kolmen viikon kuluttua Uuteen Seelantiin. Lähdin toi-
mistosta lannistuneena.

Minun piti palata toimistoon myöhemmin iltapäivällä 150 dollarin maksuosoituksen 
kanssa. Tultuani sinne toistamiseen tervehti Robert minua lämpimästi ja selitti: ”Poissa olles-
sanne löysin teidän paperinne aikaisemmilta Venäjän matkoiltanne. Olen pahoillani, että olin 
niin tyrmäävä. Lähetän nämä tiedot teleksillä Moskovaan jo tänään ja olen varma, että hei-
näkuun 15. päivään mennessä saatte myöntävän vastauksen. Mutta pelkään, että se tulee ole-
maan hyvin kallis!” Hän lupasi tiedottaa minulle heti kun vastaus tulisi Moskovasta teleksillä.

Lähdin hänen toimistostaan hämmentyneenä ja pakahtumaisillani uteliaisuudesta. Oli-
sin halunnut tietää mikä papereissani oli saanut hänet täysin muuttamaan asennettaan. 

Minun täytyi käyttäytyä ikään kuin tietäisin papereiden sisällöstä, vaikka todellisuudessa 
minulla ei ollut aavistustakaan, mitä keinoja herra G. oli käyttänyt järjestääkseen minulle 
näin avoimen oven Neuvostoliittoon. Olisi ollut todella tuhoisaa, jos olisin mennyt matka-
toimistoon kaikkine tekosyineni.

Teleks lähetettiin Moskovaan torstaina iltapäivällä, ja jo seuraavana aamuna, heinäkuun 
toisena, tuli vastaus. Siinä vahvistettiin viisumi, siinä olivat kaikki hotellivaraukset ja koko 
matkan hinta täydellisesti esittämäni matkasuunnitelman mukaisesti. Herra oli avannut 
oven Neuvostoliittoon vajaassa päivässä. Voimme tuskin koskaan lakata ihmettelemästä Ju-
malan kaikkivaltiutta. Kuinka saatoin olla menemättä, kun Jumala itse avasi oven. Monet 
ovat sanoneet, ettei heillä olisi rohkeutta mennä rautaesiripun taakse, mutta kuinka heillä 
sitten olisi rohkeutta olla tottelematta Jumalaa?

Vietin seuraavat kaksi viikkoa Marcian ja Daven kanssa Pennsylvaniassa. Se oli hienoa, 
vaikkakin hieman surullista aikaa. Olinhan kuvitellut viettäväni juuri tämän ajan Miken 
ja Joeyn kanssa. Oli kuitenkin hauskaa olla taas hetken aikaa osana perhettä. Sieltä palasin 
vielä Baltimoreen, Sidin ja Betsyn luo joiksikin päiviksi.

Heinäkuun 21., menomatkalla lentokentälle, päätin käydä matkatoimistossa nouta-
massa Neuvostoliiton viisumini ja Intouristin hotellivaraukset. Sinä aamuna tarvitsin 1.570 
dollaria, joka oli kaksikymmentäviisi päivää kestävän, Neuvostoliiton halki kulkevan mat-
kani hinta. Heinäkuun 19. päivään mennessä minulla ei vieläkään ollut yhtään rahaa. Tie-
sin, että jos Jumala tahtoi minun menevän, niin Hän antaisi minulle tarvittavat rahat. Ja 
minulle rahojen saapuminen olisi taas uusi vahvistus Hänen tahdostaan. Ja toden totta 
- viimeisenä aamuna loppusumma saapui. Tämän vuoksi Sid ja Betsykin pysähtyivät mat-
katoimistoon, olimmehan matkalla lentokentälle.

Eräs nainen palveli minua tällä kertaa, sillä Robert oli lomalla. Hän kertoi, että Neu-
vostoliiton suurlähetystö oli juuri sinä aamuna kieltäytynyt luovuttamasta viisumia. Hän 
oli soittanut heille kolmesti, ja joka kerta hänelle oli sanottu, etten tarvitse papereita en-
nen syyskuuta, ja sen vuoksi he kieltäytyivät luovuttamasta dokumentteja näin varhaisessa 
vaiheessa. Venäjän suurlähetystö suljettiin kello 12.30 ja hän tiesi, että minun oli määrä 
saapua toimistoon kello yhdeltä, ja että odotin kaiken olevan valmiina. Niinpä hän oli ollut 
hellittämätön, ja lopulta kello kahdeltatoista hän saattoi keskustella erään virkailijan kanssa, 
ja jotenkin vain kello 12.30 mennessä kaikki paperini olivat saapuneet hänen toimistoonsa.

Sid ja Betsy ajoivat minut lentokentälle ja lensin Minneapolisiin, kolmen päivän vie-
railulle sisareni ja hänen miehensä luo. Tämän jälkeen matkustin Honoluluun kolmeksi 
päiväksi lepäämään ja rukoilemaan, valmistautuakseni viiden viikon puhujamatkalle Uu-
teen Seelantiin. Tämä, Herran minulle antama kolmen päivän lepo etukäteen, sai minut 
aavistamaan, että edessä olevat päivät olisivat hyvin kiireisiä.

Uusi Seelanti on tavattoman kaunis maa, ja iloitsin saamastani vastaanotosta ja Israelia 
kohtaan osoitetusta kiinnostuksesta kaikkialla missä olin. Aikatauluni oli täpötäysi, kuten 
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olin olettanutkin. Minulle oli suunniteltu yhdestä kolmeen, tilaisuutta päivittäin, jokaisek-
si viideksi viikoksi. Eräänäkin sunnuntaina puhuin viidesti. Näihin eivät vielä sisältyneet 
sanomalehti-, radio- ja televisiohaastattelut, eikä runsas matkustelu paikasta toiseen. Pu-
hujamatka huipentui Christchurchiin, South Islandille, mihin minut oli kutsuttu erääksi 
Women’s Aglow National Coventionin pääpuhujaksi. Silloin olin jo uupunut lukuisista 
kokouksista ja matkustamisesta, mutta olin päättänyt joka tapauksessa käyttäytyä kansalli-
sen kokouksen puhujalle sopivalla arvokkuudella. Herra muistutti minua kuitenkin välittö-
mästi, että Hän oli antanut minulle mahdollisuuden puhua niin monille uusseelantilaisille 
naisille Hänen tarkoitusperiensä johdosta, eikä sillä ollut mitään tekemistä oman, henkilö-
kohtaisen meriittini, tai sen puutteen kanssa. Oma itsepäinen päättäväisyyteni sai aikaan 
muutamia huippuhuvittavia nöyryyden oppitunteja.

Eräänä iltana tuulisessa Welingtonissa Israelin suurlähettiläs, herra Yakov Morris, oli 
kutsuttu osallistumaan erääseen kokoukseeni. Puhuin sinä iltana painokkaasti Libanonin 
sodan aikaansaamaa, Israelin vastaista propagandaa moittien. Kerroin myös Israelista, sekä 
Neuvostoliiton juutalaisista. Kokouksen jälkeen herra Morris sanoi minulle: ”Miksette ker-
toneet minulle aikaisemmin olevanne täällä?”

”Muistatteko tapaamisemme kaksi vuotta sitten?” kysyin häneltä.
Hän hymähti ja sanoi: ”Teitä on vaikea unohtaa!”
”Muistatteko myös kirjeen, jonka kirjoitin teille?” Hän nyökkäsi myönteisesti. ”Olin 

pelkuri, enkä uskaltanut soittaa teille sen jälkeen!”
Meitä nauratti, ja sitten hän jatkoi: ”Ainakin vaivauduin tulemaan tänne tänä iltana!”
Juttelimme jonkun aikaa, ja olin iloinen tavatessani hänet jälleen. Hänen kanssaan pu-

huminen ja nauraminen sai minut käsittämään, kuinka paljon kaipasin Israelia ja israelilais-
ten huumoria. Mutta rakas Israel oli ja pysyi toisella puolella maapalloa.

Myöhemmin eräs ystäväni osallistui paikallisten juutalaisten kokoontumiseen, jossa 
herra Morris oli pääpuhujana. Ystäväni kirjoitti minulle tilaisuudesta seuraavaa:

”Kokouksen aikana herra Morris kertoi näille juutalaisille tavanneensa sinut. Hän 
kuvasi tapaamistaan näin: ’Naiset ja herrat, te tuskin uskotte tätä, mutta kuulin 
juuri viime viikolla juutalaisen, Jeesukseen uskovan jerusalemilaisen naisen puhu-
van kristittyjen ryhmälle Wellingtonissa, ja kun hän puhui Israelista ja Venäjän 
juutalaisista, puhui hän tarkalleen siten, kuin itsekin olisin puhunut... ’  Tällaiset 
kuulumiset ovat minun matkapalkintojani.

Ilmoittaessani alun perin osallistuvani kokouksiin Uudessa Seelannissa, olin luvannut isän-
nilleni olla varattuna niin paljon kuin mahdollista, kunhan minulla on viikoittain päivä 
tai pari vapaata, jotka viettäisin omalla kustannuksellani hotellissa leväten, rukoillen ja Her-

raa etsien. Henkilökohtaisesti koen matkustamisen ensisijaisesti koettelemuksena, koska 
jatkuvat yhteydet toisiin ihmisiin ovat rasittavia. En ole luonnostani kovinkaan ulospäin 
suuntautunut, ja aina uuden tilanteen tullessa voin kaikesta sydämestäni luottaa Herran 
viisauteen ja rakkauteen. Olen huomannut, että saadessani valmistautumisajan hiljaisuu-
dessa, olen jälleen valmis palvelemaan Häntä kaikilla mahdollisilla tavoilla. Minulle Herran 
kanssa yksinäisyydessä vietetty aika on kaikkein tärkeintä, koska tiedän, että ainoastaan Herra 
voi valmistaa ja tehdä minut kykeneväksi julkituomaan Hänen sanomansa ja rakkautensa 
Hänen omilleen. (Ja kun meidät tällaisina välikappaleina tyhjennetään, teemme karhunpal-
veluksen kaikille, jos jatkamme toimintaamme omassa voimassamme.)

Tämä tarpeemme, tulla aina uudelleen Herran täyttämäksi ja virkistämäksi, kirkastui 
minulle lukiessani Yrjö Müllerin elämänkertaa. Vaikka hän oli ollut vastuussa Jumalalle 
kymmenientuhansien orpolasten hoitamisesta, kieltäytyi hän asumasta muualla kuin ho-
tellissa, kun hänet oli kutsuttu puhumaan. Hän ilmoitti tarvitsevansa aikaa ja hiljaisuutta, 
etsiäkseen Herraa. Kuinka usein olenkaan toivonut omaavani samaa rohkeutta.

Ihmiset ovat aina olleet minulle hyvin ystävällisiä niissä kodeissa, joissa olen vieraillut, 
mutta vieraan ihmisen kodissa asuminen tuo aina lisäpaineita, koska on välttämätöntä ju-
tella ja sopeutua kerta toisensa jälkeen erilaisten kotien erilaisiin elämäntapoihin. Tämä asia 
synnyttää ongelmia, koska vain harvat Jumalan ihmisetkään näyttävät ymmärtävän tai ar-
vostavan Herran kuuntelemisen tärkeyttä ja vetäytymistä lepäämään Hänen läheisyyteensä. 
Ihmiset näyttävät sen sijaan pitävän tällaista rahan tuhlauksena.

Näin kävi Uudessa Seelannissakin. Katsellessani ohjelmalistaani ensimmäistä kertaa, 
valui rohkeuteni polviin huomatessani, että koko viiden viikon ajalta vain kaksi päivää oli 
varattu lepäämistä varten. Ja nuokin lepopäivät oli suunniteltu vietettäviksi jonkun henki-
lön kodissa. Kun lepotauon vuoro lopulta tuli, olin puhunut ja matkustanut pysähtymät-
tä kokonaisen kuukauden. Nyt toivoin jo epätoivoisesti saavani olla yksin Herran kanssa. 
Tiesin, etten tulisi jaksamaan enää yhtäkään kotia, vaan että minun todella oli vetäydyttävä 
yksinäisyyteen, voidakseni olla Herran kanssa. Tämän vuoksi vaadin, että pääsin hotelliin 
ollakseni vapaa rukoilemaan ja etsimään Herraa ilman, että toisten henkilöiden aikataulut 
aiheuttavat alinomaisia keskeytyksiä. Miten suuresti se olisi auttanut, mutta en löytänyt 
ketään, joka olisi ymmärtänyt. En ymmärrä miksi eivät. Herran kanssa kahden vietetyn 
ajan luulisi olevan tärkeintä elämässämme. Maailmalla matkatessani kaipaan usein sapatin 
tuomaa virkistystä. Jerusalemissa koko kaupunki tottelee Herraa ja lepää. Aivan kuten Ju-
malakin lepäsi, luotuaan maailman.

Tämä oli ainoa vaikeus, muuten niin ihanan viiden viikon jakson aikana Uudessa See-
lannissa. Rakastan uusseelantilaisia, koska he ovat niin avoimia ja lämpimän vieraanvaraisia. 
Tunnen itseni etuoikeutetuksi, kun olen kyennyt jakamaan Herran rakkautta heidän kans-
saan niin monella tavalla.
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Usean kiireisen viikon jälkeen lensin pitkän lennon Aucklandista, North Islandilta, Sin-
gaporeen ja sieltä edelleen Kuala Lumpuriin, Malesiaan. Useimmat arabi- ja itäblokin maat 
(poikkeuksena Romania) kieltäytyivät antamasta israelilaiselle lupaa tulla maahansa. Mi-
nusta tuntui kummalliselta olla näin israelilaisena (USA:n passilla varustettuna) ensimmäis-
tä kertaa islamilaisessa maassa. Suurimman shokkini koin ostaessani postimerkkejä paikal-
lisesta postitoimistosta. Postimerkeissä oli Jerusalemin moskeijan kuva ja seuraava kirjoitus: 
”Palestiinalaisten vapauttamiseksi!” He tarkoittivat tietysti palestiinalaisten vapauttamista 
meidän, juutalaisten käsistä. Se oli julma muistutus Yhdistyneiden Arabivaltioiden halusta 
tuhota Israel. Kuinka voisimme pysyä hengissä, kun meillä on näin voimalliset vastustajat, 
ellei Jumala olisi meidän puolellamme?

Vietin muutaman päivän Kuala Lumpurissa, leväten hiljaisuudessa. Kaupungin kristi-
tyt ottivat minut lämpimästi vastaan. Eräänä aamuna puhuin suurelle kristittyjen ryhmälle, 
jonka jälkeen useat kristityt vakuuttivat tuntevansa syvää ja pysyvää rakkautta Israelia ja 
juutalaisia kohtaan. He kertoivat näin: ”Koska tämä on muslimimaa, on monen meidän 
elämää uhattu sen vuoksi, että rukoilemme jatkuvasti Israelin puolesta. Mutta Jeesus tekee 
meidät uudeksi, yhdessä teidän kanssanne, huolimatta riskeistä. Olemme myös rukoilleet 
hartaasti, ettei Arafat tulisi meidän maahamme.” Heidän sanansa olivat niin rohkaisevia, 
ja tiedän, että moni meistä joutuu tekemään myös tämän päätöksen, kun ajat muuttuvat 
vaikeammiksi. Israelin rinnalla seisominen voi lopulta maksaa meille kaiken.

Syyskuun 10. 1982 lensin Kuchingiin, Itä-Malesiaan (entinen Borneo). Lämpötila siel-
lä oli ainakin +35 astetta. Ilma oli raskas ja painostava, johtuen Indonesian maaperän tu-
liperäisyydestä. Lentokenttä oli uskomattoman pieni, mutta olin iloinen nähdessäni Peter 
Abasin ja hänen seminaarilaistensa hymyilevät kasvot. He seisoivat odottamassa saadakseen 
tervehtiä minua koneesta noustuani. Kun olin asettautunut asumaan pieneen paikalliseen 
hotelliin, veivät he minut ajelulle katsomaan Kuchingia, ja ikävä kyllä menimme myös 
katselemaan pääkalloja täynnä olevaa tornia. Se toivotti vieraan tervetulleeksi ’Pääkallon-
metsästäjien maahan’. Matkasimme myös proomulla mutaisen, kansoitetun joen poikki, 
vieraillaksemme paikallisen, poliisivoimissa työskentelevän ystävän luona. Joimme perheen 
kanssa kahvia heidän pienessä, puupaalujen päällä olevassa asunnossaan ja jälkeenpäin kat-
selimme poliisialuetta. Myöhemmin illalla he veivät minut syömään perinteistä malesialais-
ta ruokaa.

Seuraavana päivänä puhuin oppilaille collegen luokkahuoneessa, ja sitä ennen minut 
oli esitelty papeille ja opettajille. Olin tosi iloinen saadessani olla yhdessä heidän kanssaan. 
Myöhemmin söimme riisiä pitkien pöytien äärellä heidän ruokailuhuoneessaan. Puhuin 
myös pienessä, katolisten karismaatikkojen kokouksessa. Molemmissa paikoissa koin rak-
kautta Israelia kohtaan. Siellä ymmärrettiin juutalaisten osuus Jumalan pelastussuunnitel-
massa. Niinkin syrjäisessä ja etäisessä maassa Pyhä Henki oli tehnyt voimakkaasti työtään. 

Useimmat seminaarioppilaat olivat suunnitelleet palaavansa pappisvihkimyksensä jälkeen 
oman heimonsa pariin, viedäkseen sinne evankeliumin sanaa. Heidän tapaamisensa oli sy-
däntä lämmittävä kokemus.

Palasin jälleen Kuala Lumpurin lentokentälle, jonne saavuin 25. syyskuuta. Sieltä mi-
nun oli määrä lentää Bangkokiin. Virkailija kertoi kuitenkin, ettei varauksestani näyttänyt 
olevan minkäänlaista merkintää, ja että lento näytti olevan aivan täynnä.

”Jos en pääse tälle lennolle, niin mitä on tehtävissä?” kysyin häneltä. Hän kohautti vain 
olkapäitään ja aloin kuvitella, miltä tuntuisi viettää loppuelämä Kuala Lumpurin lento-
kentällä. Keskusteltuaan jonkun toisen kanssa hän ehdotti lopulta, että odottaisin, kunnes 
matkustajat olisivat nousseet koneeseen. Näin näkisimme, olisiko mahdollisesti yksi paikka 
jäänyt yli. ”Lähtöaikakin on myöhästynyt kahdella tunnilla”, hän lisäsi, ikään kuin itsek-
seen. Tiesin, että odotus tulisi olemaan pitkä.

”Herra, tämä on todella Sinun kädessäsi!” sanoin ja kävelin pieneen, kiireiseen kahvi-
laan saadakseni kylmää juotavaa. Nuori, pöydässäni istuva mies alkoi keskustella kanssani. 
Hän oli buddhalainen, mutta ihmisen kaipaus saada tietää totuus Jumalasta on yleismaa-
ilmallinen. Hän tunnusti pian, että oli etsinyt monta vuotta, saadakseen tietää totuuden 
Jumalasta, sillä hän ei ollut löytänyt mitään vanhempiensa uskosta. ”Menin jopa Roomaan 
kysyäkseni kristityiltä, mutta kukaan siellä ei kyennyt antamaan todellisia vastauksia.”, hän 
uskoutui. Selitin, että todellinen kristinusko on enemmän kuin uskonto, se on suhde Jee-
suksen, maailman ainoan pelastajan kanssa. Kerroin hänelle myös pelastussuunnitelman. 
Kerroin Jumalan rakkauden todellisuudesta häntä kohtaan, ja sen että Jumala itse paljastaisi 
tuon rakkauden hänelle Jeesuksen kautta, jos hän antaisi elämänsä Herran käteen. Annoin 
hänelle malesialaisten kristittyjen ystävieni osoitteet ja Uuden Testamentin, jonka joku oli 
juuri antanut minulle. Hän alkoi heti lukea sitä. Jätin hänet hymyillen ja kävelin takaisin 
vastaanottotiskille. Vieläkään ei ollut vapaita paikkoja Bangkokin lennolle.

Minulla oli monestakin syystä hyvin epätavallinen lippu ja tiesin, että jos en mahtuisi 
tälle lennolle, niin Malesiaan juuttuminen olisi todellinen mahdollisuus. Ei ollut muuta 
vaihtoehtoa, kuin odottaa kärsivällisesti ja rukoilla nähdäkseni, mitä Herra tekisi. Juuri 
silloin, viisitoista minuutti ennen koneen ovien sulkeutumista, tuli nuori nainen tiskin ää-
reen. Hän selitti: ”Olen saanut puhelimitse kuulla, että on olemassa paljon suorempi reitti 
matkakohteeseeni. Haluaisin sen tähden peruuttaa tämän lennon ja lentää sen sijaan Singa-
poreen.” Muutaman minuutin kuluttua minun käskettiin juosta niin nopeasti kuin kyke-
nin lähtöportille, ja hetkeä ennen kuin kone oli valmis lähtemään lentokentältä, kiinnitin 
kiitollisena istuinvyöni. Herra oli jälleen toiminut.

Saavuttuani Bangkokin lentokentälle vietin siellä 4 tuntia tekemättä mitään, vain odot-
taen yön yli jatkolentoa Zürichiin. Saavuimme Zürichiin paksun sumun keskelle. Tämä 
olisi lähtöpäiväni Moskovaan. Kone valmistautui laskeutumaan Zürichin lentokentälle, 
mutta juuri ennen kuin pyörät koskettivat maata, kallistui lentokone voimakkaasti ja alkoi-
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kin kiertää kaupunkia. Vihdoin kuului lentokapteenin ääni keskusradiosta. ”Varmaankin 
ihmettelette mitä tapahtuu!” hän sanoi, yrittäen kuulostaa humoristiselta. Hän selitti, ettei 
automaattiohjaus toiminut kunnolla, mutta muutaman minuutin kuluttua he tekisivät uu-
den laskeutumisyrityksen. Kone lähestyi kiitorataa toista kertaa, ja aivan kuten aikaisem-
minkin kone kallistui voimakkaasti ennen laskeutumista, ja jälleen kiertelimme. Pitkän 
ajan kuluttua lentokapteeni ilmoitti, että meidän täytyisi lentää Baseliin ja yrittää laskeutua 
sinne. Myönnän,  ettei sana ’yrittää’ tuntunut lohdulliselta, mutta saavuttuamme Baselin 
lentokentälle kykenimme laskeutumaan vaikeuksitta.

Meidän piti odottaa koneessa lähes tunti, ennen kuin laskeutumisvalmistelut kyettiin 
tekemään. Lopulta meidät siirrettiin odottaviin linja-autoihin, jotka ajoivat sakean sumun 
halki Zürichiin. Vaikeitten ajo-olosuhteiden vuoksi matka kesti lähes kaksi tuntia. Saavuin 
lopulta Zürichin lentokentälle, vain tuntia ennen Moskovan lentoani. Tiesin, että se olisi 
viimeinen tuntini vapaassa maailmassa ja kaipasin saada puhua ystävieni kanssa. Ilmoittau-
duin sen tähden nopeasti Moskovan lennolle ja kiirehdin puhelimeen. Yritin ensin soittaa 
Sidille ja Betsylle Jerusalemiin, mutta kukaan ei ollut kotona. Sain sitten yhteyden Jennyn 
ja Wolfgangin kotiin Norjassa, mutta ainoastaan Wolfgangin äiti oli kotona. Hän puhuu 
vain saksaa. Saatoin siis vain jättää nimeni ja sanoa näkemiin. Nyt oli aika nousta Neuvos-
toliiton koneeseen.

Koneen oli määrä pysähtyä ensin Varsovassa, ja matkustajia oli ainoastaan viisi. Tun-
nelma alkoi olla jo itäeurooppalainen, ja vietettyäni unettoman yön ja epätavallisen aamun, 
tunsin oloni hyvin synkäksi. Sitten vielä ilmoitettiin, että tämäkin kone olisi tunnin myö-
hässä. Tein oloni mahdollisimman kotoisaksi. Yritin keskittyä kirjan lukemiseen, mutta en 
voinut olla ajattelematta, mitä mahtaisikaan olla odotettavissa. Tunsin itseni hyvin yksinäi-
seksi. Jonkun ajan kuluttua lentoemäntä puhutteli minua: ”Oletteko rouva Dorflinger?”

”Kyllä!”, vastasin.
”Voisitteko tulla kanssani”, hän sanoi. ”Lentokapteenilla on teille viesti.”
En tiennyt, miten reagoida tähän kutsuun. Miten ihmeessä kapteenilla saattoi olla mi-

nulle viesti? ”Ehkäpä Venäjän viisumini on peruutettu”, ajattelin, seuratessani lentoemäntää 
ohjaamoon.

Lentäjä hymyili. ”Oletteko rouva Dorflinger?” hän kysyi. Nyökkäsin. ”Tämä tuli juuri 
radiosta teille. Ymmärrättekö sen?” hän kysyi, ojentaessaan minulle paperinpalan. Siinä luki:

”Rakastamme sinua. Jenny ja Wolfgang Norjasta.”

Sanoin ymmärtäväni sen, ja kyyneleet täyttivät silmäni. Olin niin iloinen ja hämmästynyt. 
Zürichin lentokenttä on hyvin suuri, mutta jotenkin tämä yksinkertainen rakkauden viesti 
oli päässyt läpi. ”Miten he saivat sen aikaan?”, kyselin kerta toisensa jälkeen. Tiesin, että se oli 

todellinen muistutus siitä, etten ollut yksinäni, ja että monet ihmiset rukoilivat. Tunsin ole-
vani hyvin lähellä heitä. Se auttoi minua myös uskomaan, että kaikki tulisi sujumaan hyvin.

Kaksi ihmistä nousi koneesta Varsovassa, ja meistä saapui siis vain kolme Moskovan 
lentokentälle. Aivan kuten molemmilla aikaisemmillakin kerroilla, pyysivät tullivirkailijat 
minua avaamaan matkalaukkuni ja etsintä alkoi.

Minulla oli mukanani paljon Daavidin tähtiä, joita antaisin juutalaisille, sekä paljon 
oliivipuisia ristejä seurakunnan nuorille. Minulla oli heprean kielen oppikirjoja, monia ka-
setteja, sekä israelilaista musiikkia. Minulla oli lahjaksi tarkoitettuja kuvia, joitakin osoit-
teita ja neljä Raamattua. Tullivirkailijat siirsivät erilleen kaiken, mikä näytti epäilyttävältä. 
Siitä kertyi vaikuttava kasa. He olivat erityisen epäluuloisia kasettien suhteen.

”Musiikkia!” totesin toiveikkaana, mutta muutaman minuutin kuluttua he ottivat 
kasetit kuunnellakseen niitä. Kaikeksi onneksi he kuuntelivat ainoastaan niin kauan, että 
huomasivat niissä todella olevan musiikkia, mutta eivät tarpeeksi kauan huomatakseen mu-
siikin olevan israelilaista. Lopulta he palauttivat minulle kaiken, lukuun ottamatta neljää 
Raamattua. (He eivät koskaan löytäneet koruja, eivätkä osoitteita.) Hymyilin, koska Herra 
oli kertonut minulla kauan sitten, että minun tehtäväni ei ollut salakuljettaa Raamattuja, 
vaan sen sijaan ottaa mukaani jotakin muuta, ja ymmärsin vihdoinkin Hänen viisautensa. 
Raamatut olivat tyynnyttäneet KGB:n agentit, olivathan he löytäneet ainakin jotakin, ja 
siten kaikki muu, jonka olin tuonut, rohkaistakseni juutalaisia, pääsi läpi tullista vaivatta. 
Lopulta, hyvin pitkän ajan kuluttua, saatoin sulkea matkalaukkuni ja mennä Intouristin 
tiskille, voidakseni lähteä hotelliin. Nähdessäni väläyksiä kaupungista, auton kiitäessä Mos-
kovan katuja, minun oli vaikea uskoa, että jälleen olin siellä.

Seuraavana aamuna, paljon kaivatun levon jälkeen, kävelin Punaiselle Torille. Se oli 
korttelin päässä hotellistani. Kävin myös kuuluisassa GUM- tavaratalossa. Se oli massiivi-
nen, pienten kauppojen muodostama tavaratalo. Harjoittelin matkustamista maanalaisella 
synagogaan, vieraillakseni siellä seuraavana päivänä.

Lauantai-aamuna, Rosh HaShanan ensimmäisenä päivänä, lähdin jälleen hotellista ja 
ajoin metrolla Moskovan synagogaan. Kiipesin ylös naisten parvekkeelle ja tulin hyvin lii-
kuttuneeksi kuunnellessani chazanien laulun alhaalla pyhäkössä. Lähes välittömästi tunnisti 
edellisenä vuonna tapaamani nainen minut ja tervehti minua lämpimästi. He kohtelivat 
minua kunnioitettuna vieraana, ohjasivat minut etuosaan ja esittelivät Moskovan rabbin 
tyttärelle. Aloin jakaa heille Jerusalemista mukanani tuomia Daavidin tähtiä. Monet naiset 
itkivät, saadessaan näin kouriintuntuvan merkin juutalaisuudesta, joka oli kasvanut heissä 
sisäisesti.

Näin erään edellisvuotisen ystäväni vanhahkon Miriam-nimisen juutalaisen naisen. 
Hän itki minut nähdessään ja sanoi rukoilleensa(!), että tulisin jälleen heidän luoksensa. 
Hän oli uskossa tuonut joitakin lahjoja minulle. Hän pelkäsi KGB:tä todenteolla ja kehotti 
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sen tähden minua seuraamaan perässään käymälään, sillä ainoastaan siellä hän tunsi olonsa 
riittävän turvalliseksi. 

Palasin jälleen illalla synagogaan. Kuten edellisenäkin vuonna, kadut olivat täynnä. Sa-
dat nuoret lauloivat israelilaisia lauluja ja tanssivat hooraa. Jälleen monet muistivat minut, 
ja saatoin rohkaista heitä kertomalla, että Jumala pian avaisi oven heille KAIKILLE  palata 
Israeliin. Monet vastasivat: ”Voimme toivoa!”

HATIKVAH (Toivo)
(Israelin kansallishymni)

Kun Israelin lapset yössä kyynelten aamua kohden silmän nostavat. 
Ja polttavina kaipuut rinnan tuskaisen Siionin vuoren nähdä soisivat. 
Ah, taas tulta syttyy sydämiin, kun tää toivo mielen kirkastaa 
Daavidin pyhään kotikaupunkiin viel, että riemuin saamme vaeltaa 
Daavidin pyhään kotikaupunkiin viel, että riemuin saamme vaeltaa.

Se, että jaksaa toivoa jotakin, joka näyttää inhimillisesti katsottuna mahdottomalta, on eri-
tyinen lahja, ja Herran työtä heidän sydämissään.

Kello kymmenen maissa saapui poliisi hajottamaan laulavat kansanjoukot. Kaksi nuor-
ta miestä, jotka olivat olleet johtamassa lauluja, kävelivät kanssani hotellille päin. He näyt-
tivät aivan israelilaisilta ja puhuivatkin hepreaa paljon sujuvammin kuin minä. ”Teidän 
paikkanne on Israelissa, eikä täällä”, sanoin heille. He hymyilivät surullisina ja nyökkäsivät 
olevansa samaa mieltä.

Kerroin heille siinä kävellessämme Neuvostoliiton vierailuni tarkoituksen. Lainasin 
erästä Raamatun jaetta Jesajan kirjasta ja kerroin myös niistä valmisteluista, joita tehdään 
kaikkialla Euroopassa, jotta juutalaisia pystyttäisiin auttamaan silloin, kun Herra avaa heille 
oven ulos Neuvostoliitosta. He olivat kiinnostuneita ja hämmästyneitä.

Kävellessämme erästä erityisen pientä katua tuli meitä kohti yllättäen auto, joka oli 
täynnä neuvostoliittolaisia sotilaita. Lopetimme heti keskustelumme, mutta jatkoimme kä-
velyämme. Ovi lensi auki, ja eräs sotilas loikkasi ulos,  mutta hän ei seurannutkaan meitä, 
vaan pysähtyi käyttämään kadunkulmassa olevaa puhelinkioskia Se oli väärä hälytys, mutta 
se viesti jännitteestä, jota nuorten sionistien täytyy jatkuvasti kestää. Jopa vierailijana olen 
aina tietoinen vaaroista.

Annoin heille hepreankielisen oppikirjan, koska he molemmat ovat heprean kielen 
opettaja, samoin israelilaisia musiikkikasetteja. He jäivät odottamaan minua metroasemalle 
siksi aikaa, kun palasin huoneeseen hakemaan tavaroita. Huoneeni oli aivan kerrosvartijan 
pöydän vieressä, joten rukoilin, ettei hän olisi epäluuloinen palatessani hotelliin niin myö-

hään ja lähtiessäni välittömästi jälleen. Tervehdin häntä mennessäni huoneeseeni, keräsin 
sitten kirjat ja kasetit ja palasin kadulle, siellä odottavien ystävieni luokse. Kävellessämme 
kadulla ojensin heille tavarat. Minun täytyi jälleen rukoilla, ettei kukaan ilmiantaisi meitä. 
Viimeinen vaaramomentti oli hotelliin paluuni, koska ovella oli aina vartija. Kaikki järjestyi 
kuitenkin Hänen tarkoituksensa mukaan, ja saatoin mennä sinä iltana nukkumaan kiitol-
lisella sydämellä.

En pysty kertomaan kaikkia eri tapauksiin liittyneitä vaaratilanteita. Haluankin vain 
tällä kertaa osoittaa, kuinka tärkeää rukoustuki on tällaisten matkojen aikana, ei ainoastaan 
suurten siunausten tähden, vaan myös pienissä asioissa päivittäin, varjeluksen tähden. Kai-
kille niille tämän kirjan lukijoille, jotka ovat olleet uskollisia esirukouksissa puolestani näi-
den Itä- Euroopan matkojeni aikana, haluan tässä käyttää hyväkseni mahdollisuutta sanoa 
sinulle kiitos, kiitos, kiitos! En uskaltaisi lähteä ilman teidän apuanne.

Seuraavana aamuna palasin synagogaan kolmannen kerran ja jaoin lisää Daavidin täh-
tiä. Olin liikuttunut nähdessäni heidän ilonsa, kun he saivat itselleen toivonsa symbolin. 
Kuinka monia seikkoja pidämmekään itsestään selvinä.

Illalla matkustin pitkän metromatkan Victor Brailovskin luo. Lähestyessäni jo tutuksi 
tullutta kerrostaloa alkoi sydämeni lyödä kiivaasti odotuksesta. Kuinka toivoinkaan, että 
joku olisi kotona. Irinan äiti vastasi koputukseeni, ja Irina seisoi aivan hänen takanaan. 
Leonid ja Dahlia olivat myös kotona. Olin niin innoissani saadessani jälleen olla heidän 
kanssaan. Annoin heille ensin Israelista tuomiani lahjoja, sekä valokuvia Victorin sukulai-
sista Nahariassa. Sitten aloimme keskustella. Olin innokas kuulemaan uutisia Victorista, 
joka siihen mennessä oli ollut kokonaisen vuoden Kaspianmeren rannalla. Irina ja pikku 
Dahlia olivat vierailleet hänen luonaan elokuun lopulla, ja Irina oli huolissaan, koska hänen 
terveydentilansa oli huonontunut. Kesäilmasto oli hyvin painostava ja kuuma, +45 astetta, 
eikä viikkokausiin tapahtunut mitään helpotusta. Tämä, yhdessä Victorin maksasairauden 
kanssa, oli aina vain heikentänyt hänen terveyttään.

Keskustelimme pitkään, kunnes Irinan äiti lopulta kutsui meidät keittiöön illalliselle. 
Istuimme yhdessä keittiönpöydän äärellä. Se on yksi suosikkipaikoistani, olihan minulla 
monia onnellisia muistoja aikaisemmilta vierailuiltani. Syödessämme kerroin heille sen ker-
tomuksen, jonka pääministeri Begin oli kertonut Washingtonissa kunniakseen järjestetyillä 
illallisilla. Koko illallinen näytettiin Israelin televisiossa.

Presidentti Reagan oli aloittanut tapaamisen kertomalla hieman väritettyjä Raamatun-
kertomuksia oivaltamatta, etteivät ne miellyttäneet herra Beginiä. Sitten oli herra Beginin 
vuoro puhua. Tässä hänen leikillinen kertomuksensa:

”Pyydän jo etukäteen anteeksi tämän kertomuksen kansalliskiihkoisuutta. Minut 
oli hiljattain kutsuttu presidentti Reaganin työhuoneeseen. Siellä ollessani huoma-
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sin, että hänen pöydällään oli kolme puhelinta: Punainen, valkoinen ja sininen.
’Mitä ne ovat?’ kysyin häneltä.
’Punainen on suora linjamme Moskovaan ja sininen taas on Thatcherille, Reagan 
vastasi.
’Mitä sitten valkoinen merkitsee?’ kysyin.
’Voi, se on linjamme Jumalalle! ’
’Käytättekö sitä usein?’ kysyin.
’Voi emme’, vastasi Reagan nopeasti. ’Se on niin pitkän kaukolinjan puhelin, 
kuten tiedätte, ja meidän on yritettävä säästää kuluja. Emme käytä sitä juuri kos-
kaan.”
Sitten presidentti Reagan tuli tapaamaan minua Jerusalemiin, ikuiseen pää-
kaupunkiimme. (Huomio: Kuullessamme tuon lausunnon Israelin televisiossa, 
tervehdimme sitä riemulla, koska se sanottiin Beginille luonteenomaisella roh-
keudella. Ei Yhdysvallat, eivätkä useimmat muutkaan maailman maat suostu tun-
nustamaan Jerusalemia Israelin pääkaupungiksi!)
Hän huomasi, että myös minulla on kolme puhelinta pöydälläni: Punainen, sini-
nen ja valkoinen.
’Mitä varten nämä puhelimet sitten ovat?’ hän kysyi minulta.
Niinpä kerroin hänelle, että punainen oli Sadatille (hän oli edelleen elossa, kun 
tämä tarina kerrottiin), sininen oli Mitterrandille. (Se oli piikki, koska Ranska on 
ollut niin Israelin vastainen.)
’Mikä valkoinen sitten on?’ kysyi Reagan.
’Ai sekö, se on suora linjamme Jumalalle.’
’Käytättekö sitä hyvin usein?’ Reagan kysyi.
’Tietysti!’ sanoin hänelle. ”Kaiken aikaa! Jerusalemissa sitä pidetään paikallispu-
heluna!”

Rakas herra Begin, kiitos siitä, että olette ollut niin fantastinen!
Illalla kerroin heille myös niistä valmisteluista, joita kaikki todelliset Jeesukseen uskovat 

tekevät kaikkialla Euroopassa, auttaakseen Venäjän juutalaisia heidän exoduksessaan. He 
olivat hämmästyneitä uutisista.

Ennen hotellille lähtöäni sovin seuraavan illan vierailustani ja lupasin ostaa niin paljon 
ruokaa, kuin turistikaupoista kykenin, jotta Irina voisi viedä ne Victorille. Turistikaupoissa 
myytiin monia tuotteita, joita ei ole lainkaan tavallisten venäläisten saatavilla.

Seuraavana päivänä löysin ruokakaupan ja ostin niin paljon ruokaa kuin jaksoin kantaa. 
Löysin myös kauniin, turkisvuorisen ja lämpimän takin Dahlialle, lahjaksi hänen isovan-
hemmiltaan Israelista. Ruoka oli paljon kalliimpaa kuin olin luullut, ja rahani loppumatkaa 
varten alkoivat uhkaavasti huveta. En voinut millään ymmärtää, kuinka Herra voisi auttaa 

minua taloudellisesti Neuvostoliitossa ja tiesin, että tulevina päivinä minun tuli aina silloin 
tällöin selvitä ilman aterioita

Taksissa mennessäni hotellille aloin huolestua pullottavien pakettieni parissa. Siinä ei 
ollut mitään epäilyttävää, että saavuin hotellille täysine turistikasseineni, mutta tiesin, että 
myöhempi poislähtöni täysine kasseineni, ja paluuni ilman kasseja, tulisi taatusti herättä-
mään tarkkaavaisten kerrosvahtien huomion. Ja sitä paitsi, kuinka jaksaisin kantaa niin 
raskaat kantamukset metroon, ja sieltä edelleen pitkän matkaa Brailovskien kotiin. Saatoin 
ainoastaan jättää koko tilanteen Herran käsiin ja toivoa parasta.

Saavuttuani hotellille otin avaimeni vastaanottotiskiltä ja kävelin kulman taakse his-
seille. Juuri sillä hetkellä hissin ovi aukeni ja sieltä tuli ulos Rebecca, ystäväni, joka oli ollut 
Corrien kanssa luonani Jerusalemissa. Hän oli kertonut minulle eurooppalaisista exoduksen 
valmisteluista. Pienen, ohikiitävän hetken, seisoin järkyttyneenä, enkä saattanut käsittää, 
kuinka saatoimme törmätä toisiimme Neuvostoliiton kuhisevassa, kahdeksanmiljoonan 
ihmisen pääkaupungissa, emmekä Jerusalemin ystävällisillä kaduilla. Rebecalla ei ollut aa-
vistustakaan, että minä olin silloin Neuvostoliitossa. Hän ei ollut koskaan aikaisemmin 
matkustanut sinne, ja hän oli vihoviimeinen ihminen maailmassa, jonka saatoin odottaa 
tapaavani moskovalaisen hotellin hissin ovella. Toivuttuamme alkujärkytyksestä halasim-
me toisiamme lämpimästi ja olimme molemmat tarkalleen tietoisia Herran ihmeellisestä 
ajoituksesta, kun Hän tällä tavalla oli kuljettanut meidät toistemme yhteyteen. ”Tule ylös 
huoneeseeni!” sanoin, kykenemättä sanomaan muutakaan. Suljettuamme oven ja tervehdit-
tyämme toisiamme uudelleen, kirjoitin hänelle paperinpalaselle: ”Tulisitko tänään kanssani 
tapaamaan Victor Brailovskin perhettä?”

Hän alkoi itkeä ilon kyyneleitä, koska hän oli viettänyt monia tunteja esirukouksessa 
Victorin ja hänen perheensä puolesta. ”Kävelisitkö kanssani Punaiselle Torille?” sanoin ää-
neen, aina kuuntelevan KGB:n mieliksi.

Saavuttuamme lopulta kadulle, missä meitä ei voitu kuunnella selitin, että tulisimme 
viemään heille myös ruokatarvikkeita. Päätimme tavata hotellihuoneessani kello kahdeksal-
ta, jolloin jakaisimme ruokatavarat ja menisimme sitten yhdessä Brailovskien kotiin. Näin 
kahdestaan saatoimme lähteä huoneistamme, herättämättä tavaroinemme kerrosvalvojan 
epäilyksiä.

Kun vihdoin olimme perillä, kerroin Irinalle kuinka tapasimme, ja hän iloitsi ja häm-
mästeli tapahtunutta. Rebecca saattoi sinä iltana kertoa Irinalle yksityiskohtaisemmin sa-
man, minkä minä olin kertonut edellisenä iltana exoduksesta Israeliin. Irina liikuttui Re-
beccan välittämistä rakkauden sanoista.

Irina kertoi, kasvot Jumalan rakkauden valoa säteillen, että hän ja Victor olivat henki-
lökohtaisessa elämässään olleet tietoisia Jumalan rakkaudesta. ”Tiedämme, että meille on 
tapahtunut monia asioita, joita ei voi selittää ilman Jumalaa. Olemme usein voineet auttaa 
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toisia ihmisiä lähtemään Neuvostoliitosta, vaikka emme itse ole kyennet sitä tekemään. 
Niinpä luulemme tietävämme, että Jumalalla on oma tarkoituksensa, miksi Hän pitää mei-
tä vielä täällä...” Tietysti Hänellä on. Oli kaunista nähdä hänen sydämensä avautuvan Ju-
malan rakkauden mahdollisuuksille. Minä ja Rebecca tulemme muistamaan tuon illan aina.

Seuraavana aamuna Rebecca lähti toiseen osaan maata, mutta Herran hämmästyttävän 
käden johdatuksesta tulisimme olemaan jälleen samassa hotellissa Kiovassa. Rebekka vietti 
ainoastaan kuusi päivää Neuvostoliitossa. Yli ymmärryksen käyvää oli, että noiden kuuden 
päivän aikana Hän oli järjestänyt meille tapaamisen, ei ainoastaan kerran, vaan kahdesti.

Hyvästeltyäni Rebeccan palasin jälleen samaan ruokakauppaan ostamaan ruokaa Victo-
rille. Kantaessani ruokaa kaupan ovesta täyttyivät silmäni kyynelistä. Olihan Jumala anta-
nut minulle mahdollisuuden auttaa niin kallisarvoista miestä kuin Victor Brailovskia.

 Palattuani Brailovskien asunnolle kolmantena iltana peräkkäin, alkoi Irina kuvailla 
yksityiskohtaisemmin sydämensä syviä tuntoja:

”Tilanteemme on tällä hetkellä monestakin syystä hankala. Victorin terveydentila 
huononi tämän kurja kesän jälkeen. Ilman lämpötila on 45 asteen paikkeilla, eikä 
siellä ole puita, puutarhoja – eikä mitään, vain kuivaruohoista erämaata. Aurinko 
paistaa aamusta iltaan ja ilma on niin painostava, että hengittäminen on hanka-
laa. Tässä tukalassa ilmastossa on ilmassa kaiken lisäksi kuumaa, kuivaa pölyä, ja 
raitista ilmaa ei ole lainkaan. Muina vuodenaikoina ilmasto on enemmän tai vä-
hemmän siedettävää. Kesä on kamala. Vaikka me kävimme siellä syyskuun alussa, 
oli edelleenkin niin kuuma, että meidän täytyi pysytellä sisällä kello kahdeksaan 
asti illalla. Victor oli joutunut sietämään vieläkin vaikeampia olosuhteita kah-
tena edeltävänä kuukautena. Hänen vakioterveydentilansa ei ole hyvä. Niinpä 
näiden kahden kuukauden jälkeen oltuaan päivä toisensa jälkeen näissä samoissa, 
vaikeissa olosuhteissa hän uupui, ja hänen tilansa tuli huonommaksi kuin kos-
kaan. Hänen maksansa toiminta heikkeni ja sydämeenkin tuli jokin häiriö ja nyt 
on vaikeuksia unensaannin kanssa. Se ei johdu vain ilmastosta, vaan myös siitä, 
että hänen on mahdotonta noudattaa hänelle sopivaa ruokavaliota. Sillä siellä on 
syötävänä vain säilykkeitä.. Äärimmäisen kuuma ilma, kurja ilmasto ja tuoreen 
ruuan puute heikensivät hänen terveydentilaansa. Olin niin toivonut, että hänet 
vapautettaisiin ennen tuomion päättymistä. Hän on nyt kärsinyt kaksi kolmas-
osaa tuomiostaan ja Neuvostoliiton lain mukaan hänet voitaisiin nyt vapauttaa 
ilman tuomioistuimen uutta päätöstä, ja hänet voitaisiin julistaa syyttömäksi 
vain hyvän käytöksensä perusteella. Hän ei tietenkään ole saanut muistutuksia 
esimiehiltään työssä, ei kylän miliisiltä, eikä naapureilta, koska hän oli todella 
hyvissä väleissä kaikkien kanssa. Aivan yllättäen, muutama päivä sitten hänelle 

järjestettiin tahallinen muistutus, jonka avulla yritettiin ehkäistä hänen vapautta-
misensa mahdollisuus ennen rangaistusajan päättymistä. Venäjäksi sitä kutsutaan 
’regavariksi’. Se on erityinen kirjelmä, jossa julkisesti ilmoitetaan jostakin pienestä 
rikkeestä työpaikalla. Hän kysyi paikallisilta viranomaisilta syytä, mutta he olivat 
vain häpeissään ja alkoivat lähes pyydellä anteeksi sitä, mutta eivät siitä huolimat-
ta hävittäneet paperia. Oli selvää, että heidät oli määrätty kirjoittamaan tällainen 
paperi, jotta estettäisiin hänen liian aikainen vapautumisensa.

Toiveeni raukesivat. Olin toivonut, että tämä kamala kesä siinä maankolkassa 
olisi viimeinen. Olen masentunut, koska tiedän, että hänen puolestaan on tehty 
anomuksia. Nyt on vielä ainakin puolitoista vuotta rangaistuksen päättymiseen. 
Olen todella surullinen ja järkyttynyt tästä kertomuksen loppuosasta ja erityisesti 
sen vuoksi, kun hänen terveydentilansa on niin huono. Olen hyvin pettynyt.

Lisäksi minun on kerrottava pojastani Leonidista. Hän anoi maastapoistumis-
lupaa meidän kanssamme, eikä hän taaskaan saanut sitä, ja syyt ovat uskomatto-
mat. Hänelle kerrottiin, ettei hän voinut lähteä maasta, koska hänen äitinsä oli 
ollut tekemisissä ’valtionsalaisuuksien’ kanssa ollessaan professorina Moskovan 
yliopistossa. Neljä vuotta sitten Moskovan yliopiston hallitus tutki tapaukseni ja 
myönsi, etten koskaan ollut tiennyt valtiosalaisuuksista. Nyt, kymmenen vuotta 
sen jälkeen, jotka olen ollut poissa työstäni, poika saa kieltävän vastauksen, kos-
ka tämän  äidillään on hallussaan valtiosalaisuuksia, mikä todistaa sen, etteivät 
he ole lakanneet vainoamasta meitä. En ymmärrä, mitä he meistä haluavat. He 
ovat vanginneet mieheni, pidättäneet meitä kymmenen vuotta, eivätkä ole salli-
neet meidän työskennellä tiedemiehinä. En enää osaa kuvitella, mitä muuta he 
vielä meiltä haluaisivat. Viimeaikaiset tapahtumat, sekä mieheni ennenaikaisen 
vapauttamisen epäonnistuminen että poikani viisumin epääminen, ovat molem-
mat merkkejä siitä, etteivät viranomaiset ole lopettaneet perheemme vainoamista 
ja että he tulevat jollakin tavoin jatkamaan sitä edelleen. En vain tiedä, kuinka..

Sydäntäni särki heidän epätoivonsa ja tiesin, että he olisivat tarvinneet runsaasti esirukouk-
sia. Kerroin heille, että jo nyt monet rukoilivat heidän puolestaan, ja että huolehtisin siitä, 
että ystävät rukoilisivat entistä enemmän Israeliin palattuani.

Illalla tapahtui mukavia. Kesken keskustelumme soi puhelin. Puhelu tuli Victorilta hänen 
karkotuspaikastaan kaukaa Kaspianmeren rannalta. Sain itse puhua hänen kanssaan ja olin 
hyvin iloinen voidessani kertoa hänelle, että tuhannet ihmiset maailmalla rakastivat häntä, ja 
ettei häntä oltu unohdettu. Saatoin nauhoittaa Victorilta terveiset hänen perheelleen Israeliin!

Jännittävän puhelun jälkeen istuuduimme rauhoittumaan keittiön pöydän ääreen. Jo-
kainen heistä nauhoitti viestin, jonka veisin Victorin perheelle Israeliin. Hetki oli jotenkin 
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erityinen. Lupasin palata heidän luokseen lokakuun kymmenentenä, viimeisenä päivänäni 
Neuvostoliitossa. Iloitsin voidessani jättää Irinalle lämpimän takin, jonka eräs ystäväni oli 
antanut minulle Uudessa Seelannissa. Hänen oma takkinsa oli niin ohut, ja Moskovan 
talvet ovat kovia. Olin kiitollinen Herralle siitä, että saatoin jakaa edes hitusen Hänen rak-
kaudestaan näin hienoille ihmisille. He ovat todella Herran rakastettuja, joita vainotaan 
Hänen nimensä tähden.

Seuraavana aamuna saavuin Kiovaan ja matkustin heti kertauksen vuoksi metrolla ja 
linja-autolla tutun reitin rekisteröimättömään seurakuntaan. Rentouduin illalla ja tapasin 
Rebeccan aamiaisella, kuten Moskovassa olimme sopineet. Oli siunaavaa nähdä tutut kas-
vot Intouristin hotellissa. Tutkimme yhdessä Kiovaa aamupäivällä, ja iltapäivällä opas vei 
meidät eräälle kirkkoalueelle. Seurasimme häntä satoja portaita alas pimeisiin katakombei-
hin, syvälle maan alle. On hyvä tietää, että palvelemme elämän Herraa.

Palasimme hotelliimme niin ajoissa, että ehdimme juuri juoda kupin kahvia ja sitten 
kiiruhdimme rekisteröimättömään seurakuntaan. Olin iloinen Rebeccan seurasta. Siirty-
essämme metrolta linja-autolle ja alkaessamme kävellä pitkää matkaa kirkolle, ei Rebek-
ka voinut olla ihmettelemättä, kuinka Herra oli auttanut minua löytämään tämän paikan 
edellisenä vuonna. Sehän olisi ollut mahdotonta ilman Herran kaikkivaltiasta apua. Mat-
kalla kerroin Rebeccalle, ettei minulla ollut aavistustakaan, muistaisiko pastori minua vai 
ei, mutta jo sekin, että hän saisi olla siellä näiden rakkaiden sisarien ja veljien kanssa, olisi 
varmasti ikimuistoinen kokemus.

Vihdoin olimme pihalla, ja iloitsin tuttuuden tunteesta. Kävelimme talon ympäri ja 
saavuimme sen eteen, jolloin pastori huomasi meidät. Hän otti minut lämmöllä vastaan, 
tervehti Rebeccaa ja kehotti meitä istumaan hänen taakseen.

Tilaisuus oli hyvin koskettava. Silmämme täyttyivät vähän väliä kyynelistä. Jotkut ruko-
uksista osuivat suoraan sydämeen. Lähellämme ollut nainen alkoi itkeä ja rukoilla 23-vuoti-
aan poikansa puolesta, joka oli juuri pidätetty, koska hän oli todistanut nuorille. Suurin osa 
seurakuntaa itki hänen rinnallaan. Aivan kuten edellisenä vuonnakin, oli musiikki kaunista. 
Oli ilmeistä, että he todella tarkoittavat sitä mitä laulavat. On myös varmaa, ettei yksikään 
penseä kristitty tulisi toimeen tuossa vaikeassa maassa. Meillä länsimaalaisilla on paljon 
opittavaa heiltä.

Pastori pyysi minua jälleen puhumaan seurakunnalle, ja aivan kuten edellisenäkin 
vuonna, tunsin itseni hyvin riittämättömäksi. Mitä minulla olisi heille sanottavaa. Heidän 
uskonsa on niin syvä ja todellinen, ja se on puhdistettu tulella. Aloitin vakuuttamalla, että 
he olivat olleet sydämessäni, ajatuksissani ja rukouksissani jokaisena päivänä siitä lähtien, 
kun olimme tavanneet edellisenä vuonna. Kerroin heille myös, että veljet ja sisaret kaikkial-
la maailmassa rakastavat heitä; ja että erityisesti Herra rakastaa heitä. Kerroin heille myös Is-
raelista. Lopuksi sanoin: ”Raamattu todistaa, että kaikki maailman kansat kääntyvät Israelia 

vastaan ennen kuin Jeesus palaa. Israel on hyvin yksinaisella paikalla, mutta he tarvitsevat 
ystävyyttämme ja rukouksiamme nyt enemmän kuin koskaan.” Tämän jälkeen seurakunta 
tervehti meitä laulamalla venäjäksi: ”Kuule pyyntöni oi Jeesus...”

Kokouksen jälkeen muutamat naiset, jotka olin tavannut vuosi sitten, tulivat keskuste-
lemaan kanssamme. Hetken kuluttua eräs nuori, Bella-niminen nainen, joka oli toiminut 
tulkkinani, tuli hiljaa luoksemme varoittamaan, että poliisi oli odottamassa, ja että Rebec-
can ja minun tuli seurata häntä. Hän johdatti meidät kirkon takaosaan. Kaksi miestä seu-
rakunnasta, Bella, Rebecca ja minä livahdimme aidassa olevan reiän kautta kirkon takana 
oleville rautatiekiskoille. Oli pilkkopimeää, ja meidän piti kävellä pitkä matka, mutta pu-
huimme kulkiessamme koko ajan Herrasta, kunnes vihdoin saavuimme turvalliselle linja-
autopysäkille. Annoin Bellalle kaikki oliivipuuristit, jotka olin tuonut seurakunnan nuorille 
ja lupasin palata tiistai-iltana. Kiitimme heitä siitä, että he olivat johdattaneet meidät tur-
vaan, ja kun linja-auto saapui, lähdimme eri suuntiin.

Rebecca lähti aikaisin seuraavana aamuna Moskovaan. Ennen kuin erosimme, hän an-
toi minulle sadan dollarin lahjan. Se sai minut häpeämaan murehtimistani ja epäuskoani. 
Enkö ollutkin sanonut, ettei Herra pysty antamaan minulle rahaa Neuvostoliitossa. Joskus, 
kun näin hassulla tavalla rajoitan Häntä, voin vain nauraa itselleni, kuinka olin saattanut 
ajatella, ettei Herra ollut suunnitellut, kuinka huolehtia minusta rautaesiripun takana. ’Voi 
teitä, te vähäuskoiset’, on hyvin tuttu jae minulle.

Iltapäivällä löysin puhelinkopin, jonkun matkan päästä hotellista, ja soitin ystävälleni 
Natashalle. Hän ja hänen vanhempansa olivat ainoat ystäväni Neuvostoliitossa, jotka tiesi-
vät etukäteen, että tulisin jälleen tapaamaan heitä. Heti kuultuaan ääneni Natasha huudah-
ti: ”Voi, olemme odottaneet ikuisuuden soittoasi!”

Päätimme tavata toisemme Kiovan pääkadulla olevan suihkulähteen luona, jossa minua 
tervehdittiin jälleen lämpimästi. Menimme linja-autolla heidän kotiinsa, missä runsas päi-
vällinen oli odottamassa. Puhuimme solkenaan, enkä voinut olla ihmettelemättä, kuinka 
läheisiltä he tuntuivat – kuin omalta perheeltä.

Illalla menin Natashan kanssa linja-autolla tapaamaan toisia ystäviä, hänen sisarenpoi-
kansa syntymäpäivän kunniaksi järjestettyyn tilaisuuteen. Siellä oli monia tuttuja, joita olin 
tavannut kaksi vuotta aikaisemmin Natashan tädin asunnossa. Puhuin juhlassa paljon Isra-
elista ja kerroin jälleen sen, että Jumala pian avaisi heille oven ulos Neuvostoliitosta. Aina 
kun puhuin tästä, vastaus oli sama: ”Olemme odottaneet jo vuosia, että pääsisimme kotiin 
Israeliin. Kun ovi avautuu – luuletko, ettemme lähtisi?” (Huomaa juutalaisen huumorin 
sävy.)

Seuraavana aamuna menin Natashan ja hänen isänsä kanssa Babi Yariin. Olin siellä jo 
toistamiseen, mutta sydämeeni sattui yhä nähdessäni näyttämö, jolla oli vuodatettu niin 
paljon juutalaista verta. Kävelimme monumentin ympäri, ja sitten Natashan isä vei minut 
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Brailovskien luona 1982, Leonid, Irinan äiti, Irina ja  Dahlia.

Irinan ja hänen äitinsä seurassa.
Istumme keittiön pöydän ääressä äänittämässä kasettia Victorin sukulaisille 
Israeliin.

Irina keskustelee Victorin kanssa. Tämä soittaa karkotuspaikastaan lähellä 
Kaspian merta.
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tielle, jolle juutalaiset oli johdatettu sinä kohtalokkaana päivänä. Hän osoitti erästä vanhaa 
rakennusta ja sanoi: ”Tuo oli ennen synagoga. Sen takana oli juutalainen hautausmaa. Nat-
sit olivat tarkoituksella päättäneet tappaa juutalaiset juuri hautausmaan vieressä. Juutalai-
sille oli sinä päivänä kerrottu, että heidät vietäisiin Luvattuun maahan. Niinpä he menivät 
laulaen ja iloiten; vain tullakseen johdatetuiksi rotkon reunalle, ja kylmäverisesti tapetuiksi. 
Heitä oli siellä 150 000!” (Tiesin sydämessäni, että tuona päivänä heidät koottiin lempeille 
käsivarsille ja vietiin parempaan maahan, koska heidät oli tapettu Israelin Jumalan nimessä, 
eikä Hän koskaan ole pettänyt silmäteräänsä.)

Kävellessämme Babi Yarin lähettyvillä, Natashan isä huomasi vanhahkon juutalaisen 
pariskunnan seisoskelemassa metsässä. He rukoilivat vanhasta jiddishin-  kielisestä rukous-
kirjasta ja itkivät. He valittivat epäilemättä rakkaittensa puolesta, jotka oli tapettu täällä. 
Annoin heille pienen kultaisen menoran Jerusalemista ja rukoilin, että Herra lohduttaisi 
heitä rakkaudellaan. Palasimme Natashan kotiin, ja vietimme yhdessä hiljaisen iltapäivän 
ja illan.

Seuraavana päivänä oli Jom Kippurin aatto, ja myöhään iltapäivällä menimme yhdessä 
Kiovan synagogaan. Kuten aikaisempanakin vuonna, olivat korttelit silmänkantamattomiin 
täynnä ihmisiä. KGB oli kaikkein painostavin Ukrainassa, joten juutalaiset kokoontuivat 
hiljaisen epätoivon vallassa.

Keskustelin monien Natashan minulle aikaisemmin esittelemien henkilöiden kanssa, 
ja jälleen sydämeni täyttyi tietoisuudesta, että Jumalan rakkaus kohdistui heihin. Jonkun 
ajan kuluttua kävelimme Natashan ja hänen ystäviensä kanssa pitkän matkaa hotellille päin. 
Keskustelin erityisesti erään vanhan miehen kanssa. Hän kertoi paastonneensa ensimmäistä 
kertaa elämässään sinä päivänä.

”Jumala on auttanut minua siinä!” hän huudahti. ”En ole edes nälkäinen!” Hän oli 
innoissaan.

”Nyt olette todellinen ben Israel, Israelin poika”, sanoin hänelle.
”En ole koskaan aikaisemmin ollut”, hän uskoutui. ”Mutta luulen, että olette oikeassa. 

Nyt olen. Koskaan ei ole liian myöhäistä, vai kuinka? ”, hymyilimme. Taas sain todisteen 
juutalaisuuden heräämisestä Neuvostoliiton juutalaisten sisimmässä. He tulevat myös pian 
tuntemaan Messiaan rakkauden, koska Jumala on luvannut ”Ennen kuin he pyytävät, niin 
minä vastaan heille!”

Eräällä Natashan ystävällä oli kerrottavanaan surullisempi tarina. Hän oli ollut seitse-
män vuotta aktiivinen sionisti, koska hän oli kaivannut päästä Israeliin tullakseen rabbiksi. 
Hän tunsi, ettei Jumala ole vastannut hänelle, ja sen tähden hän oli luopunut toivosta. 
Hänellä oli nyt vaimo ja kaksi pientä lasta, ja hän oli liian peloissaan jatkaakseen taistelua. 
Hänelle selitin hyvin huolellisesti kaiken mitä saatoin Jumalan suunnitelmista avata pian 
ovet Neuvostoliiton juutalaisille päästä Israeliin..

Babi Yar, missä natsit tappoivat yli 100 000 juutalaista.

Vanha juutalaispariskunta on itkemässä ja rukoilemassa Babi Yarin lähellä 
olevassa metsässä.
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”Jumala ei ole pettänyt teitä. Hän on kuullut rukouksenne ja Hän rakastaa teitä. Älkää 
pelätkö Häntä, vaan luottakaa Häneen!” Saatoin nähdä Hänen kasvojensa ilmeestä, että 
pieni toivonkipinä syttyi.

Viimeisellä vierailullani Natashan luona näytti hänen äitinsä minulle kaikki kirjeet, 
jotka he olivat kirjoittaneet neuvostoviranomaisille ja Brezneville pyytäen lupaa saada lähteä 
Neuvostoliitosta. Minuun teki jälleen kerran vaikutuksen näiden ihmisten rohkeus. He ker-
toivat, että jokaisen, joka anoo poistumislupaa, pitää maksaa Neuvostoliiton hallitukselle 
3000 ruplaa pelkästä anomuksesta. Natasha ja hänen isänsä ansaitsevat kumpikin vajaat 
200 ruplaa kuukausittain, mikä tuskin riittää kattamaan elinkustannukset. Niinpä on il-
meistä, että jokainen joutuu tekemään valtavan uhrauksen kaukaisessa Israelissa odottavan 
toivon ja vapauden tähden. Useimmille se olisi mahdotonta ilman ystävien ja sukulaisten 
apua. He kertoivat myös painostuskeinoista, joita käytetään juutalaisia vastaan Ukrainas-
sa. Uutiset ovat aina täynnä Israelin vastaisia tietoja. Sionisteja verrataan natseihin, joita 
neuvostoliittolaiset on opetettu vihaamaan. Kaikkialla pyörii propagandakampanja, jolla 
pyritään osoittamaan, että 1srael on ’täynnä terroristeja’, ja että ne juutalaiset, jotka haluavat 
lähteä, ovat valtion vihollisia. Tämä kaikki alkaa tietysti heijastua ihmisten päivittäiseen elä-
mään. Natashan äiti kertoi hiljattain kokemastaan asiasta. Hän oli odottanut lähes tunnin 
ostaakseen tomaatteja. Kun vihdoin tuli hänen vuoronsa, sanoi myyjätär: ”Olette juuta-
lainen, neuvostoliittolaisten vihollinen. Kieltäydyn myymästä teille tomaatteja!” Heidän 
jokapäiväisen elämänsä paineet ovat tyrmistyttäviä.

Hyvästellessäni heidät kolmatta kertaa peräkkäisinä vuosina, antoi Natashan isä minul-
le erityisen lahjan, automaattisateenvarjon, jonka hänen tehtaansa oli valmistanut. Minulla 
on nytkin ikävä heitä.

Syyskuun 28. päivän iltana palasin jälleen seurakuntaan. Ennen tilaisuuden loppua ru-
koili pastori seurakunnan puolesta, ja hänen rukoillessaan virtasivat jättiläismäiset kyyneleet 
hänen poskillaan. ”Haluamme muistaa rakasta veljeämme, joka kastettiin täällä jokin aika 
sitten, ja joka nyt on vankilassa,” hän rukoili. ”Hänelle on ollut vaikeaa erota perheestään. 
Rukoilemme, että Jumala vahvistaisi hänen vaimoaan. Rukoilemme kaikkien sisarten ja vel-
jien puolesta, kaikkien niiden puolesta, jotka ovat vaikeuksissa. Jumala on suuri. Kiitämme 
Jumalaa, että valitsit meidät, kutsuit meidät yhteen, pyhän sanasi kautta. Sanoit meille, ettei 
meidän tulisi murehtia, että sydäntemme tulisi vahvistua. Tehtäköön meille kuten tehtiin 
Israelin kansalle… Me uskomme sinuun, ja uskomme, että näinä päivinä teet meille, mitä 
teit kansallesi Israelille. Me olemme voimakkaat ja uskomme sinuun. Sinä annoit kaikille 
anteeksi. Sinä annoit palvelijallesi Daavidille anteeksi. Voi Jumala, auta meitä, ettemme ot-
taisi uskoamme kevyesti; että vaeltaisimme sinun teilläsi. Näinä aikoina me olemme uhatut 
- erityisesti pidätetyn miehen vaimo. Voi Jumala, puolusta tätä miestä. Ilmaise itsesi usko-
ville ja ei-uskoville, erityisesti lapsille, joilla ei ole minkäänlaista uskoa. Rukoilemme, että 

kaikkien uskovien vanhempien lapset tulisivat Sinun luoksesi. Varjele kaikkia tänään tän-
ne kokoontuneita, koska he ovat sinulle uskollisia. Älä salli kenenkään jäädä puutteeseen. 
Me tarvitsemme seurakuntaa, meidän täytyy kokoontua. Auta meitä rakastamaan sinua ja 
toinen toistamme. Jumala, tee se mahdolliseksi. Tämän haluat tehdä omillesi. Ota vastaan 
rukouksemme kansaltasi, joka Sinua rakastaa. Aamen... ”

Hän oli todellinen paimen, Kuninkaan nöyrä palvelija. Kokouksen jälkeen hän tervehti 
minua lämpimästi. ”Esther”, hän sanoi hymyillen, ”kerro minulle jälleen, kuinka tapasit 
Lisa Vinsin, ja onko Israelissa todella kristittyjä?’’ Minua siunasi, että hän oli muistanut 
kaiken mitä olin hänelle sanonut keskustellessamme vuotta aikaisemmin. Pastori ja muut 
ystäväni sanoivat toivovansa saada nähdä minut tulevanakin vuonna, eikä kukaan heistä 
olisi siitä yhtä iloinen kuin minä.

Keskusteltuani jonkun aikaa seurakuntalaisten kanssa Bella antoi minulle merkin, ja 
kävelimme hiljaa kirkon takaosaan, livahtaaksemme jälleen pois rautatiekiskojen kautta. 
Huomasimme, että KGB oli arvannut aikeemme, koska aidassa ollut reikä oli laudoitettu ja 
siihen oli laitettu munalukko. Meillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin odottaa rakennuksen 
takana olevissa pimeissä varjoissa, kunnes useimmat ihmiset olivat lähteneet, ja sitten kä-
vellä linja-autopysäkille. Ennen kuin hyvästelimme saatoin antaa hänelle nauhurin ja mik-
rofonin, jonka olin tuonut Neuvostoliittoon. Minulla oli myös kristillisiä kasetteja, joista 
olisi apua nuorisokuorolle. He lauloivat kauniimmin kuin koskaan olen kuullut kenenkään 
laulavan. Sovimme kirjoittavamme toisillemme. Mitä olisin osannut sanoa tälle rohkealle 
nuorelle, joka oli kahdesti auttanut minua pakenemaan KGB:tä. Olimme sisaria Hänessä, 
ja yhtenä kauniina päivänä meillä olisi ikuisuus aikaa iloita Hänen rakkaudestaan.

Syyskuun 30. päivänä lensin Minskiin, Valkovenäjän pääkaupunkiin, pääasiassa levä-
täkseni päivän ajan, koska kaksi ensimmäistä viikkoa Neuvostoliitossa olivat olleet niin 
intensiivisiä. Samalla myös odottelin siellä, jotta voisin olla Leningradissa Simchat Torahin 
aikana, joka alkaisi vasta lokakuun 9. päivän iltana.

Vähän minskiläiseen hotelliin saapumiseni jälkeen minut kutsuttiin Intouristin toimis-
toon. Minsk ei ole niin tottunut länsimaisiin turisteihin siten, kuin suuremmat turistikau-
pungit, joten herätin erityistä huomiota. Minulle kerrottiin, että Intouristin johtaja halusi 
tavat minut toimistossaan kello neljä. Olin ajoissa paikalla, ja minut johdatettiin pitkää toi-
mistokäytävää pitkin johtajan luo. Hän vakuutti, että he halusivat tehdä oleskeluni mahdol-
lisimman mukavaksi, ja nyt he halusivat tietää, voisivatko he millään tavalla olla avuksi. Hän 
teki minulle kysymyksiä saadakseen selville, miksi ihmeessä matkustin yksin Neuvostoliitossa. 
Koska tiesin hänen olevan osa KGB:stä, en ollut kovinkaan puhelias. Kerroin hänelle vasten-
mielisyydestäni järjestettyjä turistimatkoja kohtaan ja saatoin sanoa sen totuudenmukaisesti.

Lopulta hän sanoi: ”Tietysti voitte tavata täällä venäläisiä, mutta itsenne tähden on 
parempi, että sallitte meidän järjestää nämä tapaamiset.” Melko pitkän ajan kuluttua hän 
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johdatti minut takaisin aulaan.
Tämä tapaaminen muistutti lähinnä kuulustelua, lukuun ottamatta tavanomaisia risti-

kuulusteluja lentokentällä, ja minua hymyilytti. Minsk oli ainoa kaupunki, missä en ollut 
suunnitellut tapaavani ketään, ja sen tähden saatoin rehellisesti käyttäytyä kunnon turistin 
tavoin.

Eräänä iltana Minskissä kävin katsomassa Tsaikovskin baletin ”Joutsenlampi”. Rakastan 
klassista balettia, joten se oli minulle suurta juhlaa. Siellä todella tunsinkin itseni tavalliseksi 
turistiksi.

Aikaisin seuraavana aamuna kiirehdin jälleen yhdelle lentokentälle, jatkaakseni tällä 
kertaa matkaa Leningradiin. Se on ihastuttava kaupunki, erityisesti syksyllä, kun ruska 
loistaa väreissään, ja lehdet kahisevat jalkojen alla. Vietin päivän Eremitaasissa ja nautin 
erityisesti venäläisen kulttuurin osastosta. Menin myös kantosiipialuksella Pietari Suuren 
kesäpalatsiin. Olin nähnyt palatsin aikaisemmin, mutta rakastin kävellä sitä ympäröivissä 
puistoissa ja puutarhoissa. Syksyn lehdet olivat henkeäsalpaavan kauniita, ja sydämeni saat-
toi vain laulaa Jumalan ylistystä.

Eräänä iltana menin jälleen tapaamaan Idaa ja Abaa, joihin olin tutustunut kuluneiden 
kolmen vuoden aikana.  Heidän luonaan oli kylässä nuori, vasta vihitty pariskunta, joiden 
elämä oli ollut hyvin traaginen. Nuori aviomies oli juuri palannut istumasta kahden vuo-
den vankilatuomiota, koska oli kieltäytynyt liittymästä Neuvostoarmeijaan, ja koska hän ja 
hänen vaimonsa olivat anoneet viisumia Israeliin. Heitä odotti hyvin epävarma tulevaisuus. 
Nuori mies ei saa työpaikkaa, koska hän on anonut poistumista maasta. Hän saattoi joutua 
taas pian pidätetyksi ’loisena’, tai tulla kutsutuksi uudemman kerran armeijaan. Kutsun-
ta asettaisi hänet jälleen saman päätöksen eteen, joko liittyä armeijaan, ja siten vaarantaa 
mahdollisuus saada viisumi Israeliin, tai kieltäytyä ja joutua taas vangituksi. Tällaisen pai-
nostuksen alla ainakin neljännesmiljoona juutalaista on anonut viisumia Israeliin. Se vaatii 
erityistä rohkeutta ja itsepintaisuutta.

Aba, ammatiltaan tiedemies, ei ole ollut koulutustaan vastaavassa työssä yhteentoista 
vuoteen – siitä lähtien, kun hän ja Ida olivat jättäneet anomuksensa päästäkseen Israeliin. 
Hänen tämänhetkinen ammattinsa oli lämmittäjä. Tyypillisellä juutalaisella huumorintajul-
laan hän sanoi: ”En ainakaan tule kotiin väsyneenä!” Juttelen aina mielelläni heidän kans-
saan ja meillä on monia hyviä muistoja.

Lauantai-iltana, lokakuun 19. päivänä, tapasin heidät synagogan edustalla, hotellini lä-
histöllä, eräässä Leningradin vanhemmassa kaupunginosassa. He esittelivät minulle monia 
ystäviään, ja nyt tulin ensimmäistä kertaa tuntemaan Leningradin refusnikki yhdyskunnan 
jäseniä. Eräs heistä tuli keskustelemaan kanssani. ”Koko perheeni on jo lähtenyt maasta”, 
hän kertoi, ”vaimoni, lapseni, vanhempani – kaikki. Vain minä jouduin jäämään tänne, 
mutta viranomaiset eivät anna minulle lupaa liittyä heihin.” Sitten hän näytti minulle poi-Aba ja Ida Taratuta erään kolmannen refusenikin seurassa. Tämän koko 

perhe asuu nyt ulkomailla, mutta hän ei ole saanut muuttolupaa.

Aba ja Ida Taratuta kotonaan Leningradissa (Huomaa Israelin kartta 
ovessa!)
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kansa kuvan. ”Hänellä on tänä vuonna bar- mitzvah”, hän kertoi. Juutalaiselle pojalle se on 
yksi hänen elämänsä merkittävimmistä hetkistä. Hänestä tulee mies, ja hän ottaa vastaan 
kaikki juutalaisen elämän etuoikeudet ja vastuun. Seisoimme kahden kylmässä ja annoim-
me kyynelten vuotaa hiljaa poskillemme. 

Kuten Kiovassa ja Moskovassakin oli satoja ihmisiä kokoontunut juhlimaan tätä lainan-
tamisen juhlaa. Jälleen kaikuivat kadulla israelilaiset laulut. Saatoin tuntea Herran hymyile-
vän kansalleen sellaisella hellyydellä, johon ainoastaan Isä kykenee.

Yö oli jäätävän kylmä, joten jonkun ajan kuluttua Idan ja Aban ystävät kutsuivat minut 
erääseen juhlaan heidän kanssaan. Matkalla pysähdyin keskustelemaan erään toisen tiede-
miehen ja hänen vaimonsa kanssa, hekin refusnikkeja neljän vuoden takaa. He näyttivät 
minulle ylpeinä viiden huoneen asuntoansa, jossa he asuivat miehen vanhempien kanssa. 

”Tämä on paljon suurempi kuin useimmat neuvostoliittolaiset asunnot”, hän kertoi, 
näyttäessään asuntoa. ”Sain tämän tiedemiesasemani perusteella, joka minulla oli ennen 
kuin anoimme poistumisviisumia. Olen valmis palauttamaan asunnon Neuvostoliiton hal-
litukselle sillä minuutilla, kun saan luvan lähteä Israeliin.”

Saavuimme pian juhliin, ja liikutuin jälleen siitä tavasta, millä ihmiset avasivat sydä-
mensä ja kotinsa minulle. Vietimme muutaman ihanan tunnin istuen keittiön pöydän 
ääressä keskustellen, nauraen ja uneksien tulevaisuuden Israelista. Heillä on varmastikin 
jokaisella edessään vaikeuksia, mutta lopulta Jumala antaa suuren voiton ja syvän ilmestyk-
sen rakkaudestaan. Oli hyvin vaikea sanoa näkemiin, kun lopulta tuli aika lähteä hotelliin.

Turisteille tarkoitetussa Intouristin informaatiolehdessä, joita saan joka vuosi, varoite-
taan juomasta Leningradin vettä, koska vedessä elää giardia lamblia -niminen mikro-orga-
nismi, joka saa aikaan eräänlaisen suolistosairauden, joka hoitamattomana voi johtaa kuo-
lemaan. Itämisaika on kymmenen päivää, ennen kuin oireet ilmestyvät, ja toistaiseksi on 
löydetty ainoastaan yksi antibiootti, joka on riittävän voimakas tuhoamaan tämän taudin. 
Tämänkaltaista suolistosairautta on ainoastaan kahdessa paikassa maailmassa. Jos neuvosto-
hallitus kykenee myöntämään, että jotain on pielessä, niin tiesin, että siihen tulee suhtautua 
vakavasti. Niinpä aikani Leningradissa kuluu aina fanaattisessa taudilta suojautumisessa. 
Intouristin suosituksesta vältin syömästä muita kuin keitettyjä hedelmiä ja vihanneksia, 
pesin hampaani soodavedellä ja join ainoastaan pullotettuja tai keitettyjä juomia. Juuri tänä 
vuonna hotellissa tarjoiltiin kannuissa olevaa omenamehua. Oletin, että omenamehu on 
peräisin purkista, joten olen varma, että tuon viikon aikana kulutin juomaa litroittain. Vas-
ta viimeisenä päivänä Leningradissa oivalsin, että omenamehu oli sekoitettu tiivisteestä ja 
vesijohtovedestä. Tiesin heti, että vakavia vaikeuksia oli odotettavissa, mutta vielä oli liian 
aikaista todeta mitään.

Seuraavana aamuna palasin Moskovaan lentokoneella. Moskovan lentokentällä tun-
nistin heti Intouristin edustajan, joka oli lähetetty minua vastaan. Koska olen enemmän 

venäläisen kuin amerikkalaisen näköinen, ei hän tunnistanut minua joukosta etsimäkseen 
henkilöksi. Kävelin matkatavaroiden tuloalueelle ja asetuin seisomaan aivan hänen viereen-
sä. Hän vain jatkoi amerikkalaisen turistin etsimistä. Hän näytti huumorintajuiselta, ja 
siksi saatoin kujeilla hänen kustannuksellaan. Hän lähestyi ystävänsä kanssa kahta matkus-
tajaa, jotka näyttivät amerikkalaisilta, ja kun he jatkoivat edelleen etsintäänsä, seisoin aivan 
heidän edessään. Lopulta he päättivät, että katsoisivat matkalaukkuja, koska niissä olisi 
Intouristin merkki. Vihdoin he huomasivat matkalaukkuni ja jäivät katsomaan, kuka tulisi 
noutamaan niitä. Kun matkalaukut tulivat hihnalla minun kohdalleni, hymyilin näille kah-
delle miehelle ja tartuin laukkuihin.  

He nauroivat koko sydämestään huomatessaan, kuinka olin pilaillut heidän kustan-
nuksellaan. ”Ei voi olla totta”, he huudahtivat. ”Emme ole koskaan erehtyneet! Mutta te 
olette niin venäläisen näköinen, ettemme ikinä olisi osannut arvata, että te olitte etsimäm-
me henkilö.”

Menimme yhdessä Intouristin autoon, ja jotain sanoakseni kysyin heiltä: ”Milloin ilma 
on muuttunut näin kylmäksi?” Tullessamme ulos terminaalirakennuksesta meitä oli terveh-
tinyt jäätävä tuulenpuuska. ”Huomenaamulla”, vastasi toinen heistä.

”Tarkoitatteko eilisaamua?” kysyin pidätellen nauruani.
”Ei, ei, se tuli huomenaamulla” hän sanoi painokkaasti. En enää voinut hillitä itseäni ja 

aloin nauraa. Lopulta hän oivalsi mitä oli sanonut. ”Voi, sanoinko huomenaamulla eilisaa-
mun asemasta?” Nauroimme molemmat kunnes olimme pakahtua. Tuntui todella ihanalta 
nauraa niin monen vakavan päivän jälkeen.

Saavuttuani moskovalaiseen hotelliini ojensi vastaanottaja minulle hajamielisesti avai-
men, mutta huomasi, että se oli juuttunut lokeroonsa, eikä suostunut hievahtamaankaan. 
Hän veti yhdellä kädellä, mutta lopulta hän joutui laskemaan puhelinkuulokkeen ja vetä-
mään molemmin käsin, kunnes avain suostui irtoamaan. Ja taas nauroimme. Se osoittautui-
kin muuten aivan erityiseksi avaimeksi, sen numero oli 1410, joka on syntymäpäiväni, siis 
lokakuun 14. päivä. En voinut kuvitella nauravani viimeisenä päivänäni Moskovassa niin 
paljon, mutta Herran kanssa vaeltaminen on aina yllätyksellistä.

Illalla menin tapaamaan jälleen Bralovskeja. Saavuin hyörinän ja pyörinän keskelle, kos-
ka Irina oli juuri sinä iltana lähdössä junalla tapaamaan Victoria tämän karkotuspaikkaan. 
Ihailin sitä, miten rohkeana ja voimakkaana esimerkkeinä tämä perhe on ollut niin monelle 
Neuvostoliittolaiselle, joilla on yhteinen päämäärä palata Israeliin. Söimme yhdessä keittoa, 
ja palasin hotelliin tuntien, että heidän tuli saada olla keskenään ne viimeiset tunnit, ennen 
kuin Irina palaisi jälleen heidän luokseen. Tunsin Dahlian kivun, kun hän valmistautui 
eroamaan äidistään. Minua lohdutti tietää, että Jumalan armotaloudessa mikään heidän 
kärsimyksensä ei ollut turha.

Lähtöaamuna tapasin Natashan tädin ja sedän, joka oli tiedemiehenä Moskovassa. He-
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kin olivat vuosikaudet kamppailleet päästäkseen Neuvostoliitosta. He olivat niin ystävällisiä 
ja lämpimiä minulle ja antoivat minulle syntymäpäivälahjaksi suuren maatuska-nuken. Se 
on puunukke, joka muodostuu sisäkkäin olevista pienenevistä nukeista. Muistan ne omasta 
lapsuudestani, koska isovanhemmillani oli sellainen. Noin tunti ennen lähtöäni he veivät 
minut takaisin hotellilleni.

Jokaisen 25:n päivän ajan Neuvostoliitossa oli Jumalan varjelus ja kaikkivaltias käsi 
ollut niin ilmeinen. Vierailin perheissä, jotka olivat KGB:n jatkuvan tarkkailun alaisina. 
Puhuin heidän kanssaan avoimesti ja kerroin myös synagogissa, kuinka Israelin Jumala 
päästäisi heidät pian vapauteen. Olin myös avoimesti puhunut seurakunnassa, vaikka KGB 
oli ollut läsnä. Kaikessa olin saanut levätä Hänen siipiensä suojassa, sekä omaksi että niiden 
suojelukseksi, joiden luona vierailin. Oli suuri lahja saada tuoda toivoa ja lohdutusta Ju-
malan omalle kansalle. Olin myös hyvin tietoinen uskollisista esirukoilijoista. Juuri heidän 
rukouksensa olivat saaneet tämän kaiken aikaan.

Moskovan lentokentällä laukkuni tutkittiin, ennen kuin sain luvan nousta koneeseen. 
Tällä kertaa minulla oli kasetteja, monia osoitteita ja viestejä neuvostoliittolaisilta heidän 
ystävilleen ja sukulaisilleen Israelissa. Ja sitten – Herra otti lyhyeksi hetkeksi pois suojelevan 
armonsa. Tuskin saatoin katsoa kun he alkoivat tutkia matkalaukkujani. Herran rauha oli 
kadonnut, ja jouduin vaikeaan rukoustaisteluun. Lopulta, kun he olivat pitkän aikaa tutki-
neet, sallivat he minun sulkea matkalaukkuni ja mennä kontrollin läpi. 

Se oli järkyttävä kokemus, ja kesti kauan ennen kuin toivuin siitä. Ehkäpä Herra salli 
minun hetken aikaa nähdä, millainen painajainen matka olisi voinut olla ilman Hänen 
varjelustaan. Tiesin tarkalleen, etten kestäisi kovinkaan monia vastaavanlaisia kokemuksia. 
Lopulta saimme luvan nousta vapauteen lentävään koneeseen. Juuri ennen kuin kone nousi 
Neuvostoliiton maaperältä, tunsin Jeesuksen läsnäolon, ikään kuin Hän olisi pitänyt minua 
sylissään. Kaikki jännitys laukesi, ja olin jälleen turvallisesti Hänen levossaan. 

Herra todellakin ajoittain asettaa eteemme avoimen oven. Näin Hän teki minulle Neu-
vostoliitossa. Hän lupaa meille sisäänpääsyn, muttei koskaan takaa ulospääsyä, koska on 
mahdotonta aavistaa Jumalan suurempia tarkoitusperiä. Meidän täytyy vain olla valmiita 
kaikenlaisiin lopputuloksiin. Luulen, että on mahdotonta selvitä tällaisesta tilanteesta, ellei 
ole valmistautunut kärsimään – samalla tietäen, että Jumalan voima vie sinut kaiken edessä 
olevan lävitse.

Päästessäni lopulta tullin läpi Helsingin lentokentälle, olivat jo Merjan kasvot ihmisjou-
kossa, minulle lämmin tervetulotoivotus. Mahtaa olla tuskallista odottaa minua joka vuosi, 
kun ei koskaan voi varmuudella tietää, olenko lentokoneessa vai en. Kai arvaatte, että ta-
paamisemme oli riemullinen. Sain häneltä kauniin ruusun, ja vasta sillä hetkellä ymmärsin, 
että tulikoe oli nyt toistaiseksi ohi.

Vietin kolme päivää hänen luonaan. Puhuimme ja nauroimme lähes taukoamatta. Vie-

railin myös kristittyjen luona Ruotsissa parina päivänä. Olin ensimmäistä kertaa Ruotsissa 
ja minun täytyy tunnustaa, että kauhistuin siellä vallitsevaa moraalittomuutta ja perhesitei-
den höllyyttä. Ruotsinvierailuni viimeisenä aamuna heräsin vatsakipuihin. Sydän vavisten 
ymmärsin, että kymmenen päivän itämisaika oli kulunut umpeen. Näytti siltä, että vatsa-
oireet olivat vasta alkamassa. Oli syntymäpäiväni aamu, ja samana päiväni oli tarkoitukseni 
lentää Norjaan. Saavuinkin jo iltapäivällä Jennyn ja Wolfgangin kotiin. Vasta nyt saatoin 
heille kertoa, miten suurena rohkaisuna olin kokenut heidän viestinsä, jonka olin saanut 
matkallani Moskovaan. He ilahtuivat kuullessaan, että viesti oli tullut perille, radiopuheli-
men välityksellä suoraan lentäjälle.

Illalla, ennen nukkumaan menoa, jouduin kertomaan heille, että minun oli päästävä 
lääkäriin. Sitten vetäydyin huoneeseeni. Seuraavana päivänä kivut lisääntyivät, tulivat va-
kavammiksi ja tiesin, etten kykenisi enää syömään kiinteää ruokaa. Tiesin myös, että tilani 
huononisi nopeasti ilman asiantuntevaa lääkitystä, ja että olin ehdottomasti lääkärin tar-
peessa. Mutta seuraavana päivänä kukaan ei soittanut puolestani lääkärille. Lopulta illalla, 
huoneeni yksinäisyydessä, polvistuin Herran eteen ja huusin häneltä apua: ”Isä, tiedän, että 
tämä on vakavaa, mutta näyttää siltä, ettei kukaan kiinnitä siihen huomiota. Mitä voin 
tehdä?”

Hän vastasi: ”Se on oma vikasi, koska aliarvioit tilannetta.” Hymyilin, koska se läm-
mittää aina mieltä, että rakkaamme tuntee meidät niin hyvin. Kukaan maailmassa ei tunne 
meitä yhtä hyvin, eikä rakasta meitä yhtä paljon kuin Herramme. Tiesin, että Hän on oi-
keassa. Minulla on korkea kipukynnys, ja olen rauhallinen vielä siinä, missä joku toinen jo 
kiljuisi kivusta. Käsitin, että Jenny ja Wolfgangi eivät voineet ymmärtää tilanteen vakavuut-
ta samalla lailla kuin minä. Seuraavana päivänä siis itkin ja valitin. Vaadin apua, ja lopulta 
lääkäriin otettiin yhteyttä.

Hiljaisessa Norjan kolkassa tapaukseni oli harvinainen, ja lääkäri oli valmis siirtämään 
minut heti  sairaalaan. Koska minulla ei ollut siinä maassa voimassa olevaa vakuutusta, mää-
räsi hän minulle sitä yhtä ja ainoaa antibioottia, josta saattoi olla apua. Samoin hän määräsi 
minut laihalle nestepaastolle. Seuraavat viikot ovat jääneet painajaismaisena mieleeni. Kivut 
olivat tuskallisia, ja olin hyvin heikko. Ihmiset suunnittelivat minulle yhä puhujatilaisuuk-
sia, vaikka sanoin uudelleen ja uudelleen olevani liian heikko sellaiseen. Huolimatta vali-
tuksistani oli minulle suunniteltu tilaisuus Etelä-Norjassa. Se edellytti pitkää junamatkaa. 
Tässä vaiheessa minulla oli sellainen tunne, että minua käytettiin vain ’siunausten’ saami-
seen, eikä kukaan välittänyt tunteistani. Tiedän, että kotilomalla olevat lähetystyöntekijät 
tuntevat varmaan aivan samoin. He saapuvat väsyneinä ja uupuneina, palveltuaan vuosi-
kausia kentillä. Sen sijaan, että saisivat kauan kaipaamaansa lepoa, heidän on pakko mat-
kustaa puhumaan kaikille niille ryhmille, jotka ovat joskus olleet jollakin tavalla avuksi. Se 
on kummallinen ilmiö, eikä lainkaan miellyttävää, ja sen sain oppia kantapään kautta.
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Herra käytti tuota aikaa viedäkseen ystävyyteni Jennyn ja Wolfgangin kanssa syvemmil-
le vesille. Välillä oli kuitenkin vaikeita aikoja. Tietysti ainoastaan Herra tiesi, minkä ihmeel-
lisen oven Hän pian avaisi Wolfgangille ja minulle, ja meidän tuli valmistautua kestämään, 
pysyäksemme pystyssä tulvavesien koittaessa.

Jouduin tietysti siirtämään Israeliin paluutani melko pitkään, mutta lopulta saavuin ko-
tiin levänneenä, virkistyneenä, vahvistuneena ja hyvin kiitollisena norjalaiselle perheelleni 
heidän rakkaudestaan ja huolenpidostaan. Kahdenkymmenen matkustusviikon jälkeen ei 
ole olemassa parempaa paikkaa kuin koti. Oli mukava saada taas tavata ystäviä ja naapureita 
ja kävellä rakastamani kaupungin katuja.

Keväällä 1982, ennen pitkää matkaani, olin työskennellyt yhden iltapäivän kirjani pa-
rissa. Yllättäen sain Herralta sellaisen ymmärryksen, että minun tuli liittää siihen vielä yksi 
osa Israelin historiaa. Hän sai minut ymmärtämään, että on mahdotonta kirjoittaa Israe-
lista, kertomatta jotakin holokaustista. Olisi todellakin mahdotonta ymmärtää tätä maata, 
ellei tietäisi kuuden miljoonan juutalaisen hengen vienyttä tragediaa. Pääministeri Begin on 
usein todennut: ”Kun Israelin viholliset uhkaavat tuhota meidät, on siihen suhtauduttava 
vakavasti.”

Vuosien varrella olen tutustunut Pohjois-Israelissa asuvaan pariskuntaan, Motekiin ja 
Roziaan. He ovat miellyttäviä, ja olen oppinut rakastamaan heitä. He kummatkin ovat ho-
lokaustista elossa selvinneitä juutalaisia. Keväällä Herra kehotti minua pyytämään Roziaa 
kertomaan tarinansa, jotta se liitettäisiin kirjaani. Hän neuvoi, etten saisi kertoa sitä hänelle 
ennen kuin syksyllä, jolloin olisin palannut matkata takaisin Israeliin. Muutoin se painaisi 
häntä liian raskaana kesän kuumina kuukausina. Ja nyt minä olin lähes unohtanut koko 
asian omien kiireitteni keskellä. Mutta nyt Herra muistutti minua siitä.

Marraskuussa matkustin heidän pohjoisessa sijaitsevaan kotiinsa ja kysyin, olisiko hän 
valmis kertomaan tarinansa kirjaani varten. Tiesin, että kokemusten kertaaminen aiheuttai-
si hänelle tuskaa. Hän kuitenkin suostui heti, koska tunsi välttyneensä kuolemalta, kyetäk-
seen kertomaan tarinansa – tuhoutuneiden puolesta.

Seuraavalla viikolla palasin jälleen hänen luokseen. En halunnut, että hän joutuisi ajat-
telemaan asiaa pitkään. Otin mukaani nauhurin ja monia kasetteja, ja eräänä lauantai-ilta-
päivänä istuimme yhdessä hänen keittiönpöytänsä ääressä nauhurin kanssa. En aavistanut 
miten perusteellisesti tämä iltapäivä muuttaisi elämäni.

Seuraavan kahdentoista tunnin kuluessa hän kertoi minulle niin kauhistuttavan tari-
nan, että itkimme molemmat koko ajan. Saksalaisten rikokset Jumalan silmäterää kohtaan 
kulkeutuivat vihdoinkin perille sydämeeni. En ikinä tulisi unohtamaan tuota iltaa, koska 
sain kuulla erään ihmisen tuskan, ihmiskunnan suurten kauhujen keskellä. Kaiken tämän 
kautta Herra teki minut syvästi tietoiseksi kärsimysten syvyydestä noina pimeinä vuosina.

Seuraava luku pitää sisällään Rozian tarinan.

OSA VI

”KUNNES PÄIVÄ VIILENEE JA VARJOT PAKENEVAT,

KIERTELE, RAKKAANI, KUIN GASELLI,

KUIN NUORI PEURA TUOKSUISILLA VUORILLA�”

KORKEA VEISU 2:17
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32. LUKU  

ROZIA

 ”Synnyin Puolassa. Isäni kuului varakkaaseen yläluokan perheeseen; eikä ainoastaan va-
rakkaaseen, vaan yläluokan perheeseen jo sukupolvien takaa. Hänen perheensä oli hy-
vin kunnioitettu ja rakastettu Lodzin kaupungissa, jossa minä vartuin. Isani oli lääkäri 

ja omisti hyvin suuren rohdoskaupan, mutta epäonnekseen hän rakastui erääseen alempaan 
luokkaan kuuluvaan tyttöön. Lopulta he avioituivat isäni perheen tyrmistykseksi. Äitini oli 
hyvin kaunis nainen, viehättävä ja lempeä, mutta äitini kuoli pian syntymäni jälkeen. Isani 
sydän murtui. Hän oli rakastanut äitiäni hyvin paljon.

Muutaman vuoden kuluttua isäni avioitui uudelleen ’järkiavioliittoon’, jonka perheet 
yhdessä järjestivät. Tämä nainen oli erään toisen vanhan yläluokan perheen tytär. Isani ei 
kuitenkaan koskaan todella rakastanut häntä. Vasta monen vuoden kuluttua sain tietää, 
ettei hän ollut oikea äitini, koska niihin aikoihin vanhemmat pitivät tällaiset asiat salassa 
lapsiltaan. Äitipuoleni oli kova nainen, eikä sallinut isäni näyttää minulle kiintymystään 
hänen läsnä ollessaan, silti olimme isäni kanssa hyvin läheiset.

Isäni unelmoi aina Israelista ja kertoi nämä unelmansa minulle. Aina tilaisuuden tullen 
hän kertoi minulle haaveestaan saada asua Israelissa. Hän sulki silmänsä ja kuvitteli millai-
nen Israel olisi meidän asuessamme siellä. Jos olin sairas, kertoi hän aina minulle kauniita 
tarinoita, tullessaan vuoteeni viereen, jotta voisin paremmin. Minulla oli tapana sanoa: ’Isi, 
mistä olet oppinut kaiken tuon, kirjastako?’ Hän vastasi: ’Minä vain kuvittelen millainen 
maa se on.’ Hän oli uneksija. Usein hän sanoi: ’Voi eretz Israel, se on niin kaunis, ja se on 
meidän maamme!’

Muistan ajan, vaikken tarkalleen vuotta, milloin Jabotinsky tuli Puolaan. Hän kehotti 
kaikkia juutalaisia muuttamaan Israeliin, mutta vain harvat kiinnittivät häneen huomiota. 
Kaikki sanoivat: ’Kuinka voimme jättää tämän kaiken taaksemme ja muuttaa, tietämättä 
mistään mitään? Ei niin vain voi tehdä. Täällä on kotimme, täällä on liikkeemme, täällä 
ovat juuremme.’ Juutalaiset Amerikassa sanovat tänään aivan samoin: ’Et voi noin vain 
kerätä tavaroitasi ja lähteä!’

Ja niin elämä jatkui. Mutta antisemitismi alkoi kasvaa kasvamistaan Puolassa. Aina sil-



538 539

loin tällöin, istuessamme iltaa keskenämme, saattoi ikkunaan lentää kivi, jossa oli viesti: 
Juutalaiset, me vihaamme teitä. Menkää Palestiinaan! Tiesin, että tietyissä paikoissa meitä ei 
kaivattu. Koko Puola on tietysti katolinen, ja katolilaisilla on jotakin juutalaisia vastaan. He 
vihaavat meitä. Ollessani nuori tyttö sylkivät he päälleni, ja ohittaessaan minut kadulla he 
saattoivat lyödä minua. Onneksi sain käydä täysin juutalaista koulua. Näin ollen minun ei 
tarvinnut kohdata vainoa päivittäin, kuten jotkut ystävistäni joutuivat kestämään.

Kouluistani ensimmäinen oli paras. Isäni oli sanonut: ’Laitamme Rozian parhaaseen!’ 
Kuvitelkaa, että päivittäin käytetty kieli oli heprea. Opiskelimme puolan kieltä tunnin päi-
vässä, mutta meidän odotettiin lopulta oppivan puhumaan hepreaa ja keskustelemaan kes-
kenämme sillä. Opinkin kaiken hepreani ensimmäisenä vuonna ja se riitti, kunnes täytin 
kuusitoista, ja sota syttyi. Jo ensimmäisen kouluvuoden jälkeen vaihdoin koulua. Syy siihen 
oli oma vikani. En osannut käyttäytyä Lodzin korkeimman seurapiirin koulussa. Olin rasa-
villi. Olin kuin lintu, joka oli pistetty häkkiin. Nipistelin, tappelin ja potkin. Purin kaikki 
pelkoni toisiin lapsiin. 

Kun koulussa oli avointen ovien päivä, tuli äitipuoleni sinne kuulemaan väliaikatietoja. 
Hänelle kerrottiin: ’ Teidän tyttärenne ei käyttäydy täällä hyvin. Olemme pahoillamme, 
mutta meidän on siirrettävä hänet pois tästä koulusta.’ Äitini tuli itkien kotiin ja sanoi isäl-
leni: ’En enää koskaan osallistu avointen ovien päivään. Minua nöyryytettiin niin pahoin! 
Lempeä isäni lähetti minut siis toiseen kouluun, nytkin yksityiseen, mutta se oli hieman 
alhaisempaa sosioekonomista tasoa. Siellä ei päivittäin käytetty kieli ollut enää heprea, vaan 
puola. Hepreaa opetettiin edelleen, mutta se oli toissijainen kieli.

Kaikkina näinä vuosina antisemitismi kasvoi ja levittäytyi Puolan ylle. Juutalaisen kou-
lun käyminen suojeli minua paljolta, koska jouduin kohtaamaan vainoa vain ei-juutalaisella 
asumisalueellamme. Jatkoimme unelmointiamme. Puhuimme Israelista ja isäni uneksi Isra-
elista. Näin jatkoimme elämäämme.

Eräänä kauheana sapattina, kun muutamat juutalaisperheet olivat eväsretkellä kotimme 
lähistöllä sijaitsevassa ihastuttavassa puistossa, tappoivat puolalaiset heidät kaikki. Seuraava-
na päivänä, sunnuntaina, sanoi isäni : ’Tule Rozia, lähdemme kävelylle.’ Olin kauhuissani, 
sillä joka sunnuntai olimme kävelleet kyseisen puiston halki.

’Mutta isä, he tappavat meidät!’
’Me menemme!’ hän vastasi minulle. Olin peloissani, kun ymmärsin, että jos jäisin 

kotiin, kävelisi isäni yksin. Hänen täytyi puolustaa kansaamme, niiden tapettujen ihmisten 
kunniaksi. Niin siis kävelimme yhdessä puiston halki. Isä piti päänsä pystyssä, ja puolalai-
set kunnioittivat häntä nyökkäämällä päätään, tai kohottamalla hattuaan. Hän oli hyvin 
rohkea.

Sitten syttyi sota. Se oli traaginen uutinen. Jotenkin vanhempani aavistivat, että tällä 
kertaa se merkitsisi hirveää aikaa juutalaisille. Vuosia aikaisemmin, vuosina 1937 ja 1938, 
olimme jo kuulleet uutisia siitä, mitä Saksassa tapahtui, mitä Hitler oli tekemässä. Me siis 

Juutalainen kalatori Lodsissa Puolassa.

Juutalaisia lapsia Lidassa Puolassa.
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tiesimme jo, mutta emme uskoneet. Se tuntui mahdottomalta. Vanhempamme muistivat 
ensimmäisen maailmansodan ajat, jolloin saksalaiset olivat olleet ystävällisiä juutalaisille. 
Niinpä järkeilimme: ’Saksalaiset ovat niin sivistyneitä, ettei se ole mahdollista! Eivät he 
koskaan alentuisi näin julmaan ja perverssiin järjestelmään!’ Emme siis uskoneet huhuja. 
Vuonna 1938 oli Puolan rajoilla odottamassa suuri joukko Saksan juutalaisia, voidakseen 
muuttaa maahan, mutta Puola ei sallinut heidän muuttoaan. Heidät oli heitetty ulos Sak-
sasta, eivätkä he tienneet minne mennä. Me tiesimme tämän. Olimme kuulleet siitä, mutta 
me asuimme vielä turvassa kodeissamme v.1938. Tällainen on ihmisluonto. Kuulemme 
asioista, mutta ajattelemme ja toivomme, etteivät asiat voi olla niin huonosti. 

Oli talvi. Kuulimme uutisia: ’He makaavat rajoilla nälissään ja kylmissään... Saksan juu-
talaisilla on kammottavat ajat…’ Mutta me olimme varmoja, ettei se voinut olla totta. Ei 
sellaista voisi tapahtua ainakaan meille. Totuuden nimessä – tiesin hyvin vähän tästä kaikes-
ta. Olin yhä koulutyttö, enkä ollut kiinnostunut politiikasta. Pienessä maailmassani kaikki 
oli turvallista. 

Elokuussa 1939 oli meillä koulusta kesälomaa. Minut lähetettiin lomalla aina erääseen 
hotelliin ilman vanhempiani. Hotelli oli tarkoitettu tietyn ikäisille nuorille. Meillä oli ollut 
ihana loma. Palatessani jälleen kotiin, syttyi sota nyt myös Puolassa. Olimme sodassa Sak-
saa vastaan. Ei kestänyt kauaakaan, vain kaksi viikkoa, kun saksalaiset jo olivat kaikkialla 
Puolassa. Saksalaisten oli helppo vallata Puola. Ainoastaan Varsova tuotti heille vähän vai-
keuksia, siinä kaikki.

Eräänä aamuna herätessämme näimme jokaisessa talossa punaisia lippuja, joissa oli ha-
karisti, jokaisen naapurimme kodissa!  Kun sinä aamuna menin ulos ja näin saksalaiset liput 
liehumassa, minusta tuli aikuinen. Siihen asti kaikki oli ollut niin turvallista. Minua oli 
hemmoteltu. Mutta sillä hetkellä minulle tapahtui jotakin, joka sai minut ymmärtämään, 
että meitä uhkasi hirvittävä vaara, ja että elämämme oli päättymässä. Jokaisessa talossa oli 
lippu! Kysyin isältäni: ’Mitä täällä on tapahtunut? Yllättäen saksalaiset asuvat kaikkialla 
ympärillämme? Kääntyivätkö puolalaiset saksalaisten puolelle yhdessä yössä?’

Pian saksalaiset marssivat Lodziin korkeaa hanhenmarssiaan, ja niin se alkoi. Tiesimme, 
että oma elämämme loppuisi nyt. Ja melkein heti tilanne alkoikin muuttua. Ei enää koulua. 
Ei enää mitään. Tiesimme, ettei mikään palaisi enää entiselleen. Me emme lähteneet mihin-
kään. Miten olisimme voineetkaan? Jotkut ihmiset alkoivat paeta. Joissakin Venäjän osissa 
tilanne olisi ollut vielä melko hyvä, mutta me jäimme sinne missä olimme. Vähä vähältä 
tilanne huononi. Saksalaiset alkoivat vangita juutalaisia kaduilla ja veivät heidät pakko-
työhön, ja sitten alettiin puhua ghetosta. He suunnittelivat sulkevansa juutalaiset ghettoon. 
Vielä oli mahdollisuus paeta, etenkin niillä, joilla oli rahaa. Isäni halusi paeta, mutta äitini 
esti häntä. ’Minne me pakenisimme?’ hän tuskaili. ’Kuka tietää kumpi on viisaampi, se 
joka pakenee, vai se joka jää? Eihän tämä nyt niin vaikeaa voi olla. Kuinka voisimme jättää 

kaiken omaisuutemme ja vain lähteä? Minne me voisimme mennä?’
Siitä hetkestä lähtien materiaaliset asiat eivät merkinneet minulle enää mitään. Heti 

sodan syttyessä lähtivät palvelijat, ja meidän täytyi valmistaa ruokamme itse. Meidän täytyi 
siivota itse, keittää ja käydä ostoksilla itse. Elämämme muuttui niin perusteellisesti, niin 
nopeasti. Sitten alkoi säännöstely. Emme edes rahalla voineet hankkia tarvitsemaamme. 
Ihmisten täytyi salakuljettaa tavaroita.

Yllättäen he alkoivat kerätä juutalaisia kaikkialta kaupungista ja siirtää heitä yhteen 
ainoaan kaupunginosaan. Meillä oli onnea, sillä me asuimme jo ennestäänkin Lodzin kau-
punginosassa, jonne ghettoa oli suunniteltu. Meillä oli suuri talo, jossa oli monta huonetta. 
Nyt meidän oli luovuttava enimmistä huoneista. Sitten tuli talvi 1941, luulen, että oli mar-
raskuu. Ghetto suljettiin, kun ihmiset oli tungettu sisään. Sille annettiin saksalainen nimi. 
Se ei enää ollut Lodzin getto, vaan ’Lietzmannstadtin getto’. 

Sen jälkeen, kun he olivat sulkeneet gheton, oli meidän pakko kantaa keltaisia tähtiä oi-
kealla puolella, edessä ja takana. Piikkilanka ympäröi ghettoa. Jalkakäytävä kauppamme ja 
kotimme edessä oli osa ghettoa; katu oli gheton ulkopuolella; ja jalkakäytävä kadun toisella 
puolella oli jälleen ghettoa. Saksalaisten täytyi kulkea katua, ajaakseen gheton toisesta pääs-
tä toiseen päähän, ja se oli tärkeä läpikulkuväylä. Miten sitten me ylitimme kadun toiselta 
puolelta toiselle?  Siten, että molemmilla puolin katua oli portit, ja porteilla seisoi saksalai-
nen poliisi vartiossa. Joka viidestoista tai kahdeskymmenes minuutti he avasivat portit ja 
sallivat meidän kulkea yli, sitten portit suljettiin jälleen. Jossakin paikoissa oli tehty siltoja 
kadun yläpuolelle, joita jalankulkijat myös saattoivat käyttää. Sillat olivat melko korkealla. 
Talvisaikaan ne olivat todella hankalia, koska ne olivat jäätyneet. Askelmat olivat niin liuk-
kaat, että monet kaatuivat ja katkaisivat jalkansa, mutta saksalaiset eivät siitä välittäneet. 
Jopa siltojen alla oli saksalaisia poliiseja meitä vartioimassa. He kävelivät siellä edestakaisin 
ja vartioivat. Osa ikkunoistamme oli kadulle päin, ja saatoimme sieltä nähdä saksalaisten 
marssivan edestakaisin.

Vähitellen tilanne kävi yhä ankarammaksi, aina vain vähemmän ruokaa, lääkkeitä ja 
polttoainetta. Kaikkea säännösteltiin. Pian alkoivat ihmiset kuolla ghetossa nälkään. Ih-
misiä kuoli päivittäin kaduille. He vain putosivat. Missä tahansa kuljitkaan, näit ruumiita. 
Aivan kuten filmissä ’Apples of Gold’ (Kultaomenia) näytettiin. Sellaiselta se juuri näytti. 
Kun he tulivat korjaamaan pois ruumiita, heittivät he niitä neljä, viisi päällekkäin. Silloin ei 
pidetty hautajaisia, kenelläkään ei ollut voimia ajatella sellaista.

Koska isäni oli lääkäri, autoin häntä ghetossa. Aliravitsemuksen vuoksi ihmiset kehitti-
vät paiseita, iho- ja luusyöpää. Kokonaisia lihapaloja irtosi ruumiista, jättäen siihen reikiä. 
Meillä ei ollut riittävästi rasvaa, eikä kunnollisia vitamiineja. Meiltä puuttui niin monia 
ruokatarpeita, että ihmiset yksinkertaisesti hajosivat. Nahka irtosi ruumiista. Isälläni ei ol-
lut riittäviä välineitä leikkauksien suorittamiseen, ja silti hänen oli leikattava. Vaikka hänen 
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tarvikkeensa olivat hyvin niukat, täytyi hänen leikata irti ruumiinosia, koska oli syntynyt 
kuolioita. Seisoin hänen rinnallaan avustamassa. En ollut peloissani. Olin silloin kahdek-
santoista tai yhdeksäntoista ikäinen. Jollei olisi ollut tuota kirottua sotaa, olisin opiskellut 
lääketiedettä. Se kiehtoi minua. Rakastin kaikkea lääketieteeseen liittyvää. Tiesin kaikkien 
kaupassa olevien lääkkeiden ja tavaroiden latinankieliset nimet. Autoin isääni myös lääkkei-
den valmistamisessa, ja mitä tahansa tekemistä olikin, niin minä tein sen. Hänen täytyi lei-
kata, käyttäen erityistä puukkoa ja polttaen sen jälkeen nahka, koska kuolio oli poistettava.

Ghetossa oli myös poliisi. Siellä oli tavallinen poliisi ja erityispoliisi, jota kutsuttiin 
’Sonderkommandoksi’. Heidän tehtävänsä oli tutkia kodit. Sonderkommandon johtaja oli 
isäni ystävä sotaa edeltävältä ajalta, ja hän oli älykäs mies. Olimme edelleen ystäviä, vaikka 
olimme ghetossa. Hänellä oli tapana tulla keskustelemaan isäni kanssa, ja muutaman kerran 
hän jopa yritti suostutella isääni ottamaan jonkun aseman vastaan Sonderkommandossa. 
Isäni sanoi kuitenkin: ’Olen pahoillani, mutta en aio liittyä teihin. Minä en välitä siitä, 
mitä minulle tapahtuu. Tiedän, mitä te teette. Se on oma asianne, mutta minä en kyke-
nisi sellaiseen koskaan. ’Hänen ystävänsä sanoi: ’Mutta eihän sinun tarvitsisi mennä ulos 
tekemään etsintöjä. Voisit työskennellä toimistossa.’ Isäni vastasi: ’Minä en halua olla tei-
käläisten kanssa missään tekemisissä. Olemme yhä ystäviä, voimme keskustella ja olet aina 
tervetullut tänne, mutta ei.’

’Aiotko siis nääntyä nälkään? Etkö käsitä? Ajattelisit vähän itseäsi ja perhettäsi!’ Mutta 
isäni pysyi lujana.

Koska isäni oli ollut tunnettu henkilö ghettoa edeltävänä aikana, tunsivat ihmiset hänet 
yhä. Eräästä hänen ystävästään oli tullut siviilipoliisien päällikkö. Hän oli ennen sotaa ollut 
erään lääketavaroita välittävän firman myyntimies. Yhtäkkiä hän tuli kauppaan erikoisuni-
vormussaan ja erikoishatussaan... Isämme kertoi tästä saapumisesta meille: ’Arvatkaa kuka 
nyt on gettopoliisin päällikkö?’ Nyt me vuorostaan jouduimme kahdesti pyytämään häneltä 
palvelusta. Millainen muutos olikaan tapahtunut. Aiemmin tuli hän pyytämään tilauksia 
isältäni, nyt meidän oli käännyttävä hänen puoleensa elämän ja kuoleman kysymyksissä. 
Me tarvitsimme häntä nyt. Niin siinä kävi.

Aika ajoin saksalaiset lähettivät ihmisryhmiä ghetoista työleireille. Me emme kuiten-
kaan tienneet mihin he menivät, tai jos tiesimme, niin meidän oli mahdotonta uskoa sitä. 
Mihin he lähettävät ihmisiä? Saksalaiset kertoivat tarvitsevansa ihmisiä erityistehtäviin. 
Niinpä ihmiset päättelivät: ’Miksi meidän pitäisi vain istua täällä ghetossa ja hyväksyä sään-
nöstely? Siellä voimme ansaita elantomme ja meillä olisi enemmän ruokaa ja leipää!’ Saksa-
laiset puhuivat niin makeasti. ’Siellä teillä on kaikkea enemmän’, he kertoivat... ’Mitä teillä 
on täällä?’ Niinpä jotkut ilmoittautuivat vapaaehtoisiksi. He eivät tienneet, että heidät ehkä 
todella lähetettäisiin työleirille, tai sitten kuolemaan.

Jonkun ajan kuluttua saksalaiset alkoivat kutsua meitä pakkotyöhön. Minä hyvänsä 

päivänä, saattoi tällainen työkutsu ilmestyä jonkun ovelle. Elimme jatkuvassa pelossa, että 
perheemme näin hajotettaisiin. He lähettäisivät ’kutsun’, ja jonkun meistä olisi lähdettävä. 
Se voisi tapahtua jommallekummalle vanhemmistani, koska molemmat olivat neljän- vii-
denkymmenen välillä. Lisäksi äitini sisarentytär asui kanssamme. Elimme siis jatkuvassa 
pelossa. (Kuvittelimme, että minä olisin liian nuori saksalaisten kutsuttavaksi.)

Sitten, eräänä kauheana päivänä, äitini sai kutsun. Voi hyvä Jumala! Mitä isäni nyt 
tekisi? Hänen täytyi mennä kerjäämään apua. Hän meni poliisipäällikön luo. Hän sanoi: 
’Katsokaa, mitä on tapahtunut. Tehkää jotakin! Olkaa hyvä ja auttakaa.’ Vaikka tämä mies 
oli ’isokenkäinen’, niin hän halusi auttaa. Hän repi kutsun ja sanoi isälleni: ’Menkää kotiin. 
Kyllä kaikki järjestyy. Jos et olisi tullut toimistoon, he olisivat etsineet sinua. Hänet olisi 
viety kotoaan, ja säännöstely olisi lopetettu. Mutta sinä tulit, joten kaikki on järjestyksessä.’ 
Hän ilmeisesti muutti jollain lailla sitä nimilistaa, jolla äitini oli ollut. Sillä kertaa hän siis 
auttoi meitä.

Meillä oli ghetossa myös oma hallituksemme. Saksalaiset nimittivät juutalaisen poliisin 
ja gestapon. Heidän tehtävänsä oli löytää varakkaat juutalaiset ja viedä heiltä kaikki. Eräs 
agenteista tietysti tiesi, että isä oli ollut erityisen rikas, joten eräänä päivänä he lähetti-
vät meille vaaleanpunaisen kutsun. Isäni täytyi ilmoittautua Saksan poliisille määrättynä 
päivänä. Tiesimme, ettei se tiennyt hyvää. Ensimmäisellä kerralla, kun he pyysivät isääni 
tulemaan, pitivät he häntä siellä noin viikon. He hakkasivat häntä päivittäin. Se tosiasia, 
että hän ylipäänsä pääsi pois sieltä elävänä, oli jo ihme. Hän sanoi minulle: ’Rozia, kestin 
tämän vain sinun vuoksesi. Mitä hirveää he minulle tekivätkin, ajattelin aina vain sinua.’ 
He murskasivat hänen kylkiluunsa, hakkasivat hänen hampaansa. Hän antoi heille kaiken, 
mitä hänellä oli, mutta se ei riittänyt. Gestapo väitti väittämistään: ’Teillä on enemmän! 
Teillä on enemmän!’ Häntä kidutettiin joka päivä. Kun hän tuli kotiin, sylki hän verta, 
eikä meillä ollut antaa hänelle edes maitoa. Meillä ei ollut antaa mitään, mikä olisi auttanut 
hänen sisäisiä vammojaan parantumaan. Se oli raskasta, mutta aikaa myöten hän parani.

Kun isäni oli vapautettu gestapon toimistosta, tulivat he meille ja veivät kaiken. Va-
jaan vuoden kuluttua isäni kutsuttiin jälleen gestapoon, Hänet pidettiin vankina jälleen 
kolme päivää. He kohtelivat häntä todella kaltoin. Hän sanoi: ’Minulla ei ole enää mitään 
annettavaa teille. Te veitte jo kaiken.’ Saksalaiset vaativat: ’Niin monta vuotta te omistitte 
niin paljon. Teillä on varmasti enemmän!’ Lopuksi hän tuli jälleen kotiin. Hän tuli jälleen 
elävänä, mutta hänen henkensä oli särkynyt.

 Minä olin tässä vaiheessa työssä eräässä toimistossa sihteerinä. Olin ollut viidentoista 
tai kuudentoista ikäinen sodan syttyessä, joten olin silloin kahdeksantoista tai yhdeksän-
toistavuotias, ja minulla oli koulutus. Osasin myös saksaa, koska olimme opiskelleet sitä 
koulussa. Yksityiskoulussa saksa oli osa opetussuunnitelmaa. Toimisto oli suuressa raken-
nuksessa, joka vastasi gheton huoltamisesta. Olin erään suureen päällikön sihteerinä. Kaikki 
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olivat juutalaisia. Hän piti tekemästäni työstä ja minusta. Hän näki, että tein lujasti töitä, ja 
hän oli tyytyväinen. Tästä syystä hän auttoi meitä usein. 

Kaikki ghetossa tekemämme työ tehtiin tehtaissa, saksalaisten hyväksi. Meidän odotet-
tiin tuottavan vaatteita, kenkiä ja aivan kaikkea mitä he tarvitsivat. Tällöin alettiin painaa 
myös Erityistä ghettorahaa, jota käytettiin ainoastaan ghetossa.Vain sillä satoimme maksaa 
annoksemme. Minä työskentelin toimistossa, muut tekivät työtä tehtaissa. Äitini kirjoi sak-
salaisille lautasliinoja. Hänen piti tehdä niitä tietty määrä viikoittain. Autoin häntä tullessa-
ni työstä kotiin, jotta hän saisi täyteen viikoittaisen määränsä. Hänet oli lueteltu työläiseksi, 
kuten isäni serkkukin. Jokainen meistä oli saanut erityisen kortin saksalaisilta, josta kävi 
ilmi, että meillä kaikilla oli työtä.

Aika ajoin saksalaisilla oli ghetossa päivä, jota kutsuttiin ’affareksi’. Tällaisina päivinä he 
tulivat ghettoon väkisin. Jokaisen oli jäätävä kotiin. Kukaan ei saanut tehdä työtä. Eräänä 
päivänä erään ’affaren’ aikana SS joukot tulivat ghettoon ja alkoivat huutaa, että pienet lap-
set oli tuotava kaduille. He alkoivat raastaa ihmisiä kodeistaan. Ensimmäisellä kerralla he 
kokosivat ihmisiä juutalaisen poliisin välityksellä. SS sotilaat olivat sivustakatsojia, ja juuta-
laispoliisien oli tehtävä likainen työ. Sillä kertaa he ottivat alle viisivuotiaita lapsia, koska he 
olivat liian nuoria tekemään työtä saksalaisille.   

Se oli kauhea päivä ja jouduin katselemaan sitä omin silmin. Seisoin ikkunan ääressä ja 
näin, kuinka kadun toisella puolella olevasta rakennuksesta he väkisin riistivät lapsen tämän 
äidiltä. (Joskus, jos äiti oli halukas, saattoivat he antaa tämän seurata lasta. Mutta äiti tiesi 
minne joutuisi. Mekin tiesimme sen jo – suoraan uuniin.) Useimmiten lapset vain tem-
mattiin äideiltään. Juuri tämän näin. Huudot kaikuivat taivaaseen. Voitko kuvitella mitään 
niin kammottavaa, kuin että lapsi riistetään äidiltään tapettavaksi? Äiti halasi lastaan, eikä 
hellittänyt siitä, mutta lapsi vain revittiin hänen käsistään. Kerran, kun juutalaispoliisimies 
ei ollut riittävän nopea, tarttui SS-sotilas lasta jalkoihin (kyseessä oli vuoden vanha vauva), 
ja murskasi sen seinää vasten, särkien lapsen kallon äidin silmien edessä. 

Tänä kyseisenä päivänä saksalaiset olivat tulleet suurten kuorma-autojen kanssa. He 
lastasivat kaikki lavalle ja lähtivät. Se oli heidän päivätyönsä, heidän huvinsa. Tällaisen ta-
pahtuman jäljiltä kului kaikilta pitkän aikaa toipumiseen. Monet tämän kokeneet äidit me-
nettivät järkensä. He juoksentelivat kaduilla kirkuen, huutaen, itkien. He olisivat aivan yhtä 
hyvin voineet kuolla, koska tilanne oli heille joka tapauksessa sietämätön. Jotkut äideistä 
menivät lastensa mukana. He eivät välittäneet hitustakaan mitä tapahtui

Koimme tämänkaltaisia tapauksia usein. He halusivat eliminoida väestön. Jotkut sairas-
tuivat ja kuolivat, jotkut kuolivat aliravitsemukseen, jotkut saivat kutsun työ- tai kuoleman-
leirille, ja jotkut vietiin suoraan ghetosta.

Sitten kului muutamia kuukausia. Eräänä päivänä he tulivat gettoon etsimään vanhuk-
sia. Nyt näyttikin jo jokainen vanhalta, jopa nuoret, oltuaan getossa niin pitkään. Vanhem-
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panikaan eivät näyttäneet enää kovin elinvoimaisilta, aliravitsemuksen vuoksi. Jokaisen piti 
lähteä sinä päivänä kodistaan ja asettua jonoon ennalta määrättyyn paikkaan. Isäni oli sinä 
päivänä hyvin hermostunut ja peloissaan. Hänellä oli tunne, että jotain pahaa tapahtuisi. 
Hän muuttui kalpean valkoiseksi. Otin poskipunaa ja laitoin häneen hieman väriä. Olin 
epätoivoinen. Itkin. ’Lopeta! Älä näytä tuollaiselta! Ole hyvä!’ Ja nipistin hänen poskiaan. 
’Ota kortti! Kerro, että teet työtä, että kaikki on kunnossa!’ Olimme niin peloissamme. 
Asetuimme jonoon. Sanomatta sanaakaan SS-sotilaat kulkivat ympäriinsä katsoen ihmisten 
kasvoja ja osoittivat sormellaan. Kuorma-autot seisoivat valmiina, ja eräs osoitti isääni. Isäni 
sanoi: ’Mutta minä teen työtä!’ Ja hän yritti näyttää korttiaan. Mutta sitten isäni ohjattiin 
kuorma-autoon. Minun isäni!

Huutaminen, kirkuminen ja anominen eivät auttaneet, he vain löivät anojaa. Sanoin: 
’Jumala, auta! Näin ei saa tapahtua!’ Sinä päivänä meitä siunattiin. Eräs poliiseista oli tutta-
vamme. Hän ei ollut vain tavallinen poliisi, vaan hän oli ryhmän vastaava. Hän tunsi isäni, 
kuten kyllä kaikki muutkin. Mutta hän oli ystävämme. Hän vinkkasi meille ja kuiskasi: 
’Älkää olko huolissanne, saattepa nähdä, että minä teen jotakin. Seiskää vain hiljaa ja odot-
takaa!’

’Mitä ihmettä voitte tehdä?’ kysyin häneltä. ’Älkää olko huolissanne, kyllä me saamme 
isänne pois!’ Käännyimme ympäri, ja kuorma-autot lähtivät liikkeelle. Aloin seurata niitä, 
sillä minun täytyi saada tietää mitä tapahtui. Sitten, aivan yllättäen, ohittaessani erään talon 
sisäänkäynnin, seisoi isäni aivan vieressäni. Jumala Kaikkivaltias! Hän veti minut pimeään 
porttikäytävään ja kätkeydyimme sinne, kunnes kaikki saksalaiset olivat lähteneet. Isäni 
selitti, että kun saksalaiset upseerit olivat kääntäneet selkänsä, oli ystävämme auttanut hä-
net kuorma-autosta ja käskenyt hänen juosta toiselle puolelle. Niin hän oli kätkeytynyt 
porttikäytävään. Jos ystävämme ei olisi auttanut, en tiedä, mitä olisin tehnyt. Niinpä niin 
– saksalaisillehan tämäkin oli vain päivittäistä työtä.

Kalvavan nälän lisäksi elimme jatkuvassa pelossa, jatkuvassa paineessa, yötä päivää. 
Emme koskaan tienneet milloin meitä kutsuttaisiin. Meillä ei silloin ollut riittävästi ruokaa, 
edes hengenpitimiksi. Talomme takana oli pieni maapala. Se oli hyvin kovaa, kivistä maata. 
Jaoin maan muutamien naapureiden kanssa, koska minulla ei ollut riittävästi voimia työ-
hön, ja vanhempani olivat liian heikkoja auttamaan aliravitsemuksensa tähden. Aloimme 
muutaman nuoren naapurin kanssa kaivaa ja heittää kiviä pois. Teimme siitä puutarhan 
ja istutimme siihen kaikkea sellaista, mikä kasvaisi nopeasti: lehtisalaattia, pinaattia, mitä 
tahansa. Myöhemmin meillä oli myös juureksia ja purjoa.

Työskennellessäni toimistossa minulla oli aina nälkä. Ruokaa ei ollut riittävästi. Sään-
nöstelty leipä ghetossa oli kolmion mallinen. Me saimme kolme palaa päivittäin. Joskus 
saattoi olla jotakin muutakin ruokaa lisukkeeksi, eikä ainoastaan näitä kolmea leipäpalaa. 
Mutta jos syö ainoastaan leipää kuukausia ja vuosia, kuten meidän usein oli pakko, se ei rii-

Mennyt… mutta ei unohdettu.

Matkalla kaasukammioihin...
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tä.Silloin on koko ajan nälkäinen. Leivän ohella meillä oli hyvin vähän syötävää. Ghetossa 
saimme toisinaan hieman perunoita. Meillä oli myös nauriita. Jos saksalaisilla oli jostakin 
ylijäämää, niin se lähetettiin gettoon. Kuinka kauan voi tehdä nauriskeittoa, naurisriisiä 
jne? Mitä tahansa teitkään, paistoit sen tällä tavalla tai valmistit toisella, niin siitä huoli-
matta se on naurista? Ja makeutusaineena meillä oli sakariinia, ei sokeria, ja kahvin sijasta 
korviketta.Ehkä monikaan ei tiedä mitä se on, joten kerron kuinka sitä valmistetaan.

Kun vehnä jauhetaan jauhoksi, niin siitä jää jäljelle oljen keltainen osa, joka paahde-
taan. Sitten sen päälle kaadetaan kuumaa vettä, jolloin vesi muuttuu ruskeaksi. Sen oli 
määrä olla kahvia. Tilanne tuli niin epätoivoiseksi, että otimme tuon viljan, joka ei ollut 
enää edes viljaa, tuon moskan, ja laitoimme siitä piiraita. Laitoimme joukkoon jotakin 
sitoaksemme taikinan, emme jauhoja, koska niitä meillä ei ollut, ja sitten paistoimme sen. 
Emme nähneet kananmunia, emme myöskään maitoa, sokeria, öljyä, emmekä mitään sen 
kaltaista kuuteen vuoteen, siis sodan alusta lähtien sen loppuun saakka. Margariinia oli 
kyllä, mutta hyvin pieninä annoksina. Pistimme piiraisiin vähän sakariinia, etteivät ne olisi 
maistuneet niin kitkeriltä. Se oli vain vatsantäytettä, jotta nälän tunne tulisi tyydytetyksi.

Toimistossa saimme ylimääräisen leipäannoksen ja jopa makkaranpalan, jos teimme yli-
töitä. Vein sen kotiin isälleni ja äidilleni ja äidin sisarentyttärelle, jakaaksemme sen. Näin, että 
isä laihtui, laihtui ja laihtui. Hän kuihtui. Hän oli murtunut, hänellä ei ollut enää rohkeutta 
mihinkään. Tiesin, että nälkä teki tämän hänelle. Hän ei mahtanut sille mitään. Hän saattoi 
katsoa meitä ja sanoa: ’Voi Jumalani! Olen täällä, enkä voi auttaa teitä!’ Ja minulle hän sanoi: 
’Saat vielä nähdä Rozia, kun tämä kaikki on ohitse, niin korvaan sinulle kaiken. Teen kaikke-
ni, että elämä muuttuisi paremmaksi. Saat vielä nähdä, että korvaan sinulle kaiken.’

Minusta taas tuntui, että olin niin vahva, että halusin kantaa kaikkia muita harteillani. 
Olin nuori ja halusin niin paljon auttaa, tehdä jotakin. Kesäaikaan oli hieman helpompaa, 
mutta kun talvi tuli, meillä ei lopulta ollut enää lämmitystä, eikä mitään muutakaan. Niin-
pä eräänä talvena aloin pilkkoa huonekalujamme. Vanhemmilleni, lähinnä isälleni, se oli 
kauhistuttavaa. Hän itse ei kyennyt siihen. Minä karjuin: ’Mitä murehditte huonekaluista? 
Jos saamme elää, hankimme uudet!’ Minun täytyi hätistää hänet huoneesta. Hätistin kaikki 
ulos. En tiedä mistä sain voiman ja mistä energiani tuli. Otin vasaran ja kirveen. Minun 
vihani on täytynyt olla hyvin voimakas, sillä hakkasin kaiken palasiksi. Sanoin: ’Tässä, polt-
takaa nämä. Saadaan vihdoinkin vähän lämmintä. Menköön ne helvettiin!’ Kun isäni näki 
tämän, hajosi hän palasiksi. Hän alkoi itkeä, enkä minä tiennyt, miten suhtautua itseeni. 
Tilanne tuli niin epätoivoiseksi, että minun piti hakata jopa kauppakin palasiksi. Rohdos-
kaupassa on paljon kaappeja ja hyllyköitä ynnä muuta. Se oli ollut hyvin suuri, kaunis, 
kauppa, mutta lopulta se oli tehtävä. Isani sanoi: ’Mitä olet tekemässä?’ Sanoin: ’Isä, muuta 
emme voi. Palellumme kuoliaaksi täällä.’ Hakkasin kaiken palasiksi ja me poltimme sen. 
Näin selvisimme talvesta.

Tuli seuraava talvi. Puutavara kotoamme oli loppunut. Emme välittäneet uuneista, ne 
olivat liian isoja ja niihin tarvittiin hiiliä. Tarvitsimme yksinkertaisesti vain jotakin lämmik-
keeksemme, joten valmistimme huoneen keskelle pienen rautauunin, jossa oli suuri piippu. 
Silloin meillä oli jäljellä enää keittiö ja yksi huone, niistä kaikista kerran omistamistamme 
huoneista. Vain keittiö ja huone, missä nukuimme. Joku neuvoi minulle, että pienissä uu-
neissa tarvitaan vain sahanpuruja. Niinpä menin erääseen geton huonekalutehtaaseen ja 
raahasin kotiin suuria sahanpurusäkkejä. Tungin sellaisen uuniin. Se paloi nopeasti ja piip-
pu tuli hyvin punaiseksi ja meillä oli hetken aikaa lämmin. Tein voitavani.

Perunatkin annosteltiin, ja nekin mitä saimme, olivat paleltuneita, likomärkiä ja valu-
via! Kello viiden aikaan aamulla menin jonottamaan annostani. Raahasin perunat selässäni, 
koska kenelläkään muulla ei ollut enää voimia. Matkaa oli useita kortteleita, enkä tiedä 
kuinka selvisin. Jumala antoi minulle voimia. Vesi perunoista valui kaikkialle, kuoriessam-
me niitä. Niissä oli kuvottava maku, ja kuitenkin se oli parempaa kuin ei mitään!

Ahdistusta oli niin paljon. Joka minuutti pelkäsimme jotakin: ei ruokaa, ei polttoainet-
ta, joku voi kutsua meidät kuljetuksiin, jotain tapahtuu. Näin elämämme jatkui, valtavien 
paineiden alla. Kävin työssä ja yritin tehdä niin paljon, että lopulta sain pneumonian ja 
sairastuin. Minulle nousi korkea kuume. Perheeni ei tiennyt mitä tehdä. Isani oli murtunut 
ja pelkäsi hoitaa minua itse. Hän olisi voinut parantaa minut itse, mutta hän pelkäsi yrittää. 
Niinpä hän vei minut toisen lääkärin luo. Ghetossa ei ollut kovin monia lääkäreitä. He 
tutkivat minut ja sanoivat: ’Hänellä on pneumonia. Jos saisitte turskanmaksaöljyä. Se on 
ainoa lääke, joka voi parantaa hänet.’Miten ghetosa voi saada hankittua turskanmaksaöljyä? 
Meidän täytyisi salakuljettaa se ulkopuolelta. Isäni henki oli tässä koitokssessa vaarassa, 
mutta hän ei välittänyt. Olin hänen kaikkensa ja nyt olin sairas. Hän eli minun tähteni. 
Sitten joku toi hänelle muutaman pullollisen turskanmaksaöljyä. Kaikkina noina vuosina 
olin ollut nälkäinen, mutta nyt yllättäen en enää ollut. En nimittäin enää voinut syödä, en 
yksinkertaisesti pystynyt. He tunkivat ruoan minuun, oman ruokansa. Enkä pystynyt syö-
mään. Itkin ja pakotin itseni syömään, koska käsitin, että ’minun on parannuttava’. 

’Rozia, ole kiltti ja syö’, he kerjäsivät. ’Sinun on syötävä!’ Turskanmaksaöljylusikalliset 
olivat kammottavia. Niin raskaita ja rasvaisia, mutta yhtä kaikki minä söin ja tulin parem-
maksi. Toipuminen kesti viikkoja. En pystynyt kävelemään, koska olin tullut niin heikoksi, 
mutta ainakin toivuin.

Vuosien kuluessa tilanne kävi yhä heikommaksi. Kuulimme uutisia liittoutuneiden tu-
losta. Oli toivoa, että he pelastaisivat meidät. Tämän täytyi loppua. Sitten eräänä päivänä 
serkkuni sai kutsun. Silloin sairastuin uudelleen. Olin hyvin sairas, koska näin perheemme 
hajoavan. Minä sanoin: ’Tämä on vasta alkua. Nyt menetämme toinen toisemme.’ Ja juuri niin 
tapahtui. Tällä kertaa kukaan ei auttanut meitä. He ottivat serkkuni. Isä meni ystävänsä luo, 
mutta tämä oli peräänantamaton. Hän ei voinut tehdä mitään. Saksalaiset vakuuttivat yhä: 
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’Uskokaa nyt, he menevät vain työhön, he menevät vain työhön.’ Koko kuljetuslasti, jossa 
serkkuni oli, lähti ghetosta. Ghettoon palaavista kuljetuskärryistä oli kuitenkin löytynyt 
viestejä ihmisiltä. He kirjoittivat: ’Älkää koskaan lähtekö. Älkää kuunnelko heitä. Se ei ole 
totta. He panevat kaasua autoihin, eivätkä edes odota, että kuljetusautot saapuisivat leirille. 
He päättävät heidän elämänsä jo siinä, rahtiautossa.’

Jotenkin selvisimme, mutta kaipasimme häntä niin, että sydäntämme särki. Paranin 
hitaasti. Johtajani, jonka alaisena työskentelin, auttoi myös. Hän auttoi lääkkeiden hankin-
nassa. He antoivat minulle injektioita vahvistaakseen minua ja kaikkea muutakin. Ennen 
sairastumistani olin kylvänyt puutarhan. Sitten tuli kevät ja kaikki alkoi kasvaa. He veivät 
minut puutarhaan ja sanoivat: ’Rozia katso, huomaatko, kaikki kasvaa. Teit meille hienon 
työn. Kyllä me selviämme. Voi Rozia, parane. Meillä on toivoa!’ Ja isäni sanoi minulle jat-
kuvasti: ’Kuuntele! Tapahtuipa sinulle mitä tahansa muista, että olet nuori ja selviät kyllä. 
Mitä tahansa meille tapahtuu, kaikki se on Jumalan käsissä. Mutta sinun täytyy elää!’ Jon-
kun ajan kuluttua paranin jälleen.

Aika ajoin tihkui Uutisia läpi. Ehkä ihme tapahtuisi, ehkä apua tulisi. Kuulimme yhtä ja 
toista. Mutta aika kului, ja me vain jäimme gettoon. Tultiin vuoteen 1944 ja oli jälleen ke-
säaika. Tällöin Lietzmannstadtin ghetto päätettiin purkaa. Saksalaiset marssivat gettoon ja 
ajoivat ihmiset kodeistaan. He sanoivat: ’Te menette töihin, te menette töihin!’ Sanoin isäl-
leni: ’Kätkeydytään muutamaksi päiväksi. Ole hyvä ja suostu! Yritetään!’ Me kätkeydyimme 
kolmeksi päiväksi. Telkesimme ovet sisäpuolelta. Menimme talon etupuolelle kauppaan, 
jätimme keittiöhuoneemme oven auki ja panimme suuren kaapin ovea vasten. Saatoimme 
kuulla heidän äänensä ulkoa kadulta. Suljimme ikkunaluukut. Me olimme niiden takana. 
Jos he olisivat avanneet ikkunaluukut, olisivat he nähneet meidät. Otimme leipäpaloja ja 
kaiken ruoan, mitä meillä oli ja ihmettelimme: ’Kuinka kauan kestämme?’ Me vain is-
tuimme, emmekä uskaltaneet liikkua. Vasta keskellä yötä, kun tuli pimeä, söimme jotakin. 
Mutta päiväsaikaan istuimme vain hiirenhiljaa. Eräänä päivänä he tulivat taloon. Saatoim-
me kuulla heidän liikkuvan toisissa huoneissa. He alkoivat kirota saksaksi ja huutaa: ’Missä 
he ovat? Ovatko he jo lähteneet? Missä he ovat?’ Olimme kuolla pelosta, mutta sitten he 
lähtivät. Kuinka kauan voi istua näin, vailla ruokaa, vailla mitään? Sanoin: ’Istutaan vielä 
yksi päivä.’ En kestänyt erota kodista ja yhteisestä elämästämme. Jokainen hetki oli kallis-
arvoinen.

Silloin isäni sanoi minulle: ’Minulla ei ole enää voimia, en jaksa. Mitä tapahtuukin, se 
tapahtukoon. Lähdetään. Minulla ei ole enää voimia taistella.’ Nyt näin, ettei minulla ollut 
enää ketään muuta kuin oma itseni, vain oma itseni, eikä se riittänyt pysäyttämään heitä. 
Vanhempani eivät enää kestäneet. He näyttivät niin vanhoilta ja kuluneilta, vaikka he olivat 
vielä nuoria. Pakkasimme selkäreppuun sen minkä saatoimme ottaa mukaan, siinä kaik-
ki. Lähdimme kolmisin talostamme mennäksemme työleirille. Menimme rautatieasemal-

le, ’sammelpunktiin’ (kohtauspaikalle), johon kaikki ihmiset koottiin. Siellä olivat jälleen 
kuorma-autot odottamassa. Meistä näytti, että matkustaisimme ’ensimmäisessä luokassa’.   

Jonkun ajan kuluttua saksalaiset antoivat jokaiselle kokonaisen leivän. Me saimme ko-
konaisen leivän! Kaikki nuo vuodet olimme istuneet ghetossa unelmoiden, että jälleen ker-
ran kokonainen leipä olisi pöydällä leikattavana, ja söisimme niin paljon kuin halusimme. 
’Jos koskaan näkisimme sitä päivää...’ Ja nyt, jokainen meistä sai kokonaisen pyöreän, puo-
lalaisen leivän. Meille annettiin leipä ja tilkkanen margariinia ja meidät tungettiin junaan 
kuin sardiinit, ja sitten ovet lukittiin. Vaunuissa oli vain pienet ikkunat, joissa oli kalterit. 
Juna lähti liikkeelle. Mihin olimme menossa? Kukaan ei tiennyt. Meillä oli edelleen illuu-
siomme. ’Ehkä.. ’, toivoimme. Kului kokonainen yö. Istuimme siellä yhdessä. Emme edes 
olleet nälkäisiä. Yllättäen näimme valoa. Tiesimme, että saavuimme asemalle. Ihmiset kiipe-
sivät ylös yrittäen nähdä ikkunoista. He näkivät joitakin ihmisiä raidallisissa univormuissa 
ja raidallisissa hatuissa. Sitten ovet avattiin. ’KAIKKI ULOS!’, kuului käsky. Sitten näimme 
suurilla kirjaimilla kirjoitetun nimen: ’AUSCHWITZ’. Se oli loppu.

Niin monet olivat kuolleet ghetossa. Me olimme selvinneet hengissä yhdestä painajai-
sesta, ja nyt olimme saapuneet Auschwitziin. Saksalaiset työskentelivät nopeasti. ’ULOS! 
ULOS! KAIKKI ULOS! Jättäkää tavarat taaksenne! NAISET OIKEALLE, MIEHET VA-
SEMMALLE! ULOS!’ Tätä se oli! Isäni halasi minua, suuteli ja sanoi: ’Sinun täytyy elää. 
Sinun pitää elää, koska olet nuori.’ Se oli viimeinen kerta, kun näin isäni.

Kaikki oli tapahtunut niin nopeasti, etten käsittänyt mitään. Vasta paljon myöhemmin, 
kun minulla oli aikaa koota itseni, käsitin. Saksalaisilla oli erityistekniikka. Miehet olivat jo 
alkaneet marssia viiden riveissä. Sotilaat, pitkät, vaaleat, komeat SS-miehet seisoivat kuin 
patsaat - halliten kaikkialla ja antaen määräyksiä: ’VASEMMALLE! OIKEALLE! VASEM-
MALLE! OIKEALLE!’ Olimme täydellisessä shokissa. Lakkasimme olemasta inhimillisiä, 
emmekä kyenneet enää ajattelemaan mitään. Kaikki tapahtui niin nopeasti. He työnsivät 
meitä niin nopeasti, ettei ollut aikaa edes ajatella. Jos olisit ollut riittävän nopea juostaksesi, 
ei siitäkään olisi ollut mitään hyötyä, sillä silloin he olisivat ampuneet sinut. Niinpä mie-
het marssivat ja naiset jäivät. Sitten aloimme mekin marssia, Tulimme SS-muurin luokse. 
Siinä he sanoivat äidilleni: ’Oikealle! ’, minulle: ’Vasemmalle! ’ ’Links, rechts, links, rechts!’ 
Minut työnnettiin toiselle puolelle kuin äitini, mutta koska halusin pitää hänet, takerruin 
häneen. Sitten viuh! Joku tarttui häneen ja alkoi huutaa: ’VASEMMALLE! LINKS!’ Kään-
nyin ympäri, ja hän oli kadonnut. En nähnyt enää häntä! Mihin hän oli kadonnut? Ilmaan-
ko? Niin nopeasti se kävi.

Minut säästettiin, koska olin nuori. ’Marssi!’ Ja he työnsivät minua. ’Marssi!’ En kyennyt 
itkemään, en kyennyt kirkumaan, en kyennyt karjumaan. Olin shokissa. Marssin. Tulimme 
suureen huoneeseen.’Riisuutukaakaa kaikki! Joka ikinen!’, kuului käsky. Naiset katsoivat 
toinen toisiinsa, olimme kaikki nuoria naisia yhdeksäntoista tai kaksikymmenvuotiaita. Oli 
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vuosi 1944. Riisuuduin. Jokainen riisuutui. Vaatteet vain tippuivat, niin shokissa olin. En 
enää tiennyt mitä tein. Emme tunteneet häpeää, emme tunteneet mitään. Olimme auto-
maatteja. Teimme vai niin kuin käskettiin.

SS-miehet ja SS-naiset olivat lihavia. Kaikki olivat lihavia, vaaleita ja lihavia. He olivat 
suuria ja musersivat meidät äänillään, määräyksillään ja aseillaan. ’MARSSI!’ Tulimme suu-
ren pöydän ääreen, joka oli papereiden peitossa ja SS-miesten ympäröimä. He katsoivat mi-
nua. Olin täysin alasti. ’Käänny ympäri, edes ja taakse!’ Jos he olisivat löytäneet ruumiistani 
virheen, olisivat he lähettäneet minut toiseen suuntaan. Minua työnnettiin, ja minä marssin 
jälleen, toiseen huoneeseen. Siellä seisoi lihava SS-nainen. Hänellä oli esiliina ja hän ajoi 
pääni paljaaksi. Minulla oli pitkä paksu kaunis tukka, joka oli kiinnitetty kammoilla. Irro-
tin kammat, ja muutaman minuutin kuluttua minulle jäi ainoastaan ne kammat. Katsoin 
kampoja kädessäni. Minulla oli sormus, äitini antama, hänen sormuksensa, mutta mitä ta-
hansa he näkivätkään, ottivat he sen itselleen. Siinä olin, pää ajeltuna, vailla mitään. Mutta 
minä en edes itkenyt. En inahtanutkaan. En kyennyt.

Sitten meidät työnnettiin taas uuteen huoneeseen. Saimme vaatteita. Meille annettiin 
hame ja pusero, ei alusvaatteita, vain hame ja pusero. Selkääni maalattiin punainen vii-
va. Minun oletettiin olevan ’poliittinen vanki’. Syytä siihen en tiedä. Sitten kävelimme 
ulos. Olimme onnekkaita, koska oli kesäaika. Oli edelleen lämmin. Luulen, että oli elokuu. 
Olimme paljasjaloin. Olin tullut varakkaasta perheestä, ja jopa gheton kamaluudessakin 
minulla oli sentään ollut kengät jalassani. Nyt en enää näyttänyt inhimilliseltä. Kun kat-
soimme toisiamme, emme enää voineet tunnistaa kuka oli kuka.

Minulle annettiin myös numero, jolloin lakkasin olemasta Rozia. Sen sijaan minusta 
tuli numero. Minua kutsuttiin tästä lähtien saksaksi numerolla. Olin onnekas, koska minua 
aikaisemmin tulleille numero oli tatuoitu käteen, mutta koska minä olin saapunut niin 
myöhään kuin v.1944, niin he jo hieman hellittivät. Samana iltana koko ryhmämme pako-
tettiin istumaan pellolle. Ulos tuli lihava SS-nainen, joka toimi vastaavana. Hän seisoi laa-
tikon päällä ja piti meille puheen. Hän sanoi: ’Kuunnelkaa! Minkä luulette tämän olevan? 
Ette ole tulleet paratiisiin.’ Istuimme kaikki turtana. Emme enää tienneet mikä oli mikä. 
Hän olisi voinut tehdä meille mitä tahansa. Se ei olisi häirinnyt meitä. ’Katsokaa tuonne 
oikealle!’ hän neuvoi. ’Näettekö piipusta tulevan savun? Siellä palavat vanhempanne…’

Voi, Jumalani... Siellä oli savua... Krematorio... Istuimme siellä lopun yötä. Seuraavana 
aamuna meidät vietiin jonkinlaiseen parakkiin, jossa oli laverit. Seitsemän naista tungettiin 
samalle laverille. Kuinka voisin kuvata sitä teille? Siellä oli myös kolme valtavaa hyllyä. 
Seitsemän naista hyllyllä; toisella hyllyllä ja kolmannella. Menimme ylimmäiseen, koska 
pelkäsin olla alhaalla. Se oli liian lähellä SS:ää. Pelkäsin, että he satuttaisivat minua. En ha-
lunnut katsella heitä. Kiipesin ylös kuuden muun naisen kanssa ja makasimme vierekkäin, 
kuin sillit. 

Aloimme itkeä, kirkua ja huutaa. ’Jumala, missä Sinä olet?.. Mitä Sinä teet?.. Miksi me 
ansaitsemme tämän?.. Miten saatoit antaa tämän tapahtua meille?.. Tekivätkö isämme näin 
paljon syntiä?... Ansaitsivatko he tämän?.. ’

Myöhemmin he tulivat leipiä täynnä olevan sangon kanssa ja alkoivat heittää niitä ylös 
kuin eläimille. Ikään kuin me olisimme olleet apinoita häkissä.

Seuraavana päivänä meidät kutsuttiin ulos kello viideltä aamulla. ’Apellplatz’. He ha-
lusivat laskea meidät. Kuka saattoi karata? Siitä huolimatta he halusivat laskea. Saksalaiset 
ovat fanaattisia. Kaiken täytyy olla juuri niin. Kaiken. Meidän piti seistä hyvin, hyvin suo-
rissa riveissä, kuten sotilaitten armeijassa. Me tunsimme olevamme olioita, joita ihmiset tu-
livat katsomaan eläintarhaan. Siellä pidettiin puheita ja he laskivat meitä yli tunnin. Sitten 
he käskivät meidän istuutua maahan. Vasta sitten he päättivät syöttää meidät. Jokaisen vii-
den hengen ryhmän ensimmäinen sai suuren astiallisen keittoa, mutta lusikkaa ei annettu. 
Se oli paksua keittoa, mutta kuinka saatoimme syödä sitä? Käsillämmekö? Sehän polttaisi! 
Mutta joillakin nuoristamme ei ollut itsekuria. He olivat kuolemaisillaan nälkään. He söivät 
käsillään kuin eläimet. Vartijat katselivat näkyä huvittuneina. Tämä on yksi pienimmistä 
huvittavista asioista. Oli paljon kamalampiakin asioita, joilla he huvittivat itseään. Odotin 
viimeisenä. Olin aina viimeinen. En koskaan tunkenut itseäni eteen. En halunnut tulla 
hakatuksi. En kestänyt heidän pilkkaansa. Mieluummin kuolisin, kuin söisin käsilläni. En 
koskenut ruokaan, ennen kuin he toivat lusikat.

Olimme Auschwitzissä kaksi viikkoa. Päivärutiinimme oli joka ainoa päivä täsmälleen 
samanlainen. Jopa WC:ssä saimme käydä vain määräaikaan. Silloinkin meidän täytyi mars-
sia, kuten sotilaat. WC:t olivat primitiivisiä ja ne olivat ulkona. Meitä vartioitiin sielläkin. 
Kerran päivässä meille heitettiin leipää, kerran päivässä saimme kuumaa keittoa. He huusi-
vat, karjuivat ja hakkasivat meitä jatkuvasti.

Olimme itse asiassa Birkenaussa, joka oli Auschwitzin osa, eikä kovinkaan kuuluisa. 
Joka toinen päivä joku korkeammassa arvoasemassa oleva henkilö tuli tutkimaan meitä 
nähdäkseen materiaalin. Joka kerta meidät kutsuttiin ulos, käskettiin riisuutua ja marssia 
miesten edessä. He tarkastivat meidät. Jos olimme edelleen terveitä, meidän sallittiin palata 
häkkeihimme. Jos joku ei näyttänyt terveeltä, erotettiin hänet joukosta, emmekä koskaan 
enää saaneet tavata häntä.

Eräänä päivänä meidät lähetettiin marssille. Meidät vietiin jonnekin, en tiedä minne. 
Marssi kesti kauan. Kävelimme, istuimme, marssimme, istuimme. He ruokkivat meitä ve-
sitilkkasella ja leipäpalasella. Vihdoin saavuimme erään kauniin rakennuksen luo. Se oli 
krematorio. Meille sanottiin: ’Pääsette suihkuun!’ Saimme saippuapalat ja pyyhkeet. Oletko 
koskaan nähnyt pientä saippuaa, nimeltään ’Rein yiddish fat’, puhdasta juutalaista rasvaa? 
Holokaustimuseossa voi sellaisia nähdä. Se on tehty ihmisen rasvasta. 

Menimme sisään. Tavallaan emme enää välittäneet mitä he tekisivät meille. Olimme 
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jo lakanneet olemasta inhimillisiä. Emme välittäneet enää mistään. Meillä ei ollut voimaa 
taistella, juosta tai tehdä yhtään mitään. Halusimme kuolla.  

Kävelimme sisään ja nähdessämme suihkut ajattelimme: ’Niistä tulee joko vettä tai kaa-
sua.’ Tiesimme sen varmasti! Siellä oli raskaat rautaovet, joita käytetään vankiloissa. Olim-
me todella krematoriossa. Myöhemmin kävi ilmi, että he olivat tuoneet meidät sinne vain 
pelotellakseen ja kiduttaakseen meitä - omaksi huvikseen. He olivat jo päättäneet tarvitse-
vansa meitä, koska olimme edelleen nuoria ja läpäisseet monta seulaa. Hanoista tuli vettä. 
Mutta he tiesivät mitä tekivät meille. Heillä oli erikoiskoulutus siihen, kuinka hajottaa 
ihmisen mieli, ihmisarvo, ihmisen henki. Olimme kuin vahaa heidän käsissään. Olimme 
selvinneet ghetosta, erosta, nälästä ja nyt tästä. Tämä oli heidän suuri finaalinsa.

Päällemme putoili kylmiä vesipisaroita ja vedentuloa kesti minuutin. Sitten meidät 
työnnettiin alastomina erääseen huoneeseen, jossa meitä kehotettiin keräämään itsellem-
me alusvaatteet, puuvillaisen alushameen, mekon ja kenkäparin. Ne eivät olleet tavallisia 
kenkiä, vaan puukenkiä, sellaisia tyylikkäitä. Niiden pohjana oli puulevy, ja loppu kenkä 
oli telttakangasta. Luulin, että nilkkani murtuisivat yrittäessäni kävellä niillä. Pukeuduttu-
amme saimme leipäannoksen, ja sitten he lähettivät meidät junaan samoihin ’luksusvau-
nuihin’. Meidät vietiin taas ’jonnekin’. He eivät tietenkään vaivautuneet kertomaan, minne. 
Matkustimme koko yön ja päivän, kuka tietää kuinka kauan. Vihdoin tulimme vuorten 
ympäröimässä laaksossa olevaan leiriin. Kukaan ei voinut nähdä sitä kaukaa. Suuren por-
tin päällä luki seuraavat sanat: ’Arbeitslager MITTELSTEINER’ (työleiri MITTELSTEI-
NER). Olimme siis saapuneet työleirille Saksaan, lähelle Breslauta.

Kun meidät tungettiin leiriin sisälle, näimme alueella uusia, nopeasti kyhättyjä puupa-
rakkeja. Niissä oli jälleen laverit kolmessa kerroksessa, mutta tällä kertaa jokaisella oli oma 
vuode. Se oli paratiisi! Jokaisella oli olkisäkki, kaksi armeijan huopaa ja olkityyny. Ihmeel-
listä! Huoneet olivat pitkiä ja niiden keskellä oli pöytiä ja penkkejä. Jokaisessa parakissa oli 
neljäkymmentä naista, kaksikymmentä toisella ja kaksikymmentä toisella puolella. Mei-
tä oli kaiken kaikkiaan kaksisataa, kaksisataa puolalaista tyttöä. Leirin toisella puolella oli 
sama määrä parakkeja, ja ne olivat täynnä unkarilaisia tyttöjä. Nyt sai jokainen myös oman 
lautasen ja lusikan. YLELLISTÄ!

Parakkien ulkopuolella oli SS-naisia, jotka olivat vieläkin pahempia kuin SS-miehet. 
’Wehrmacht’ koostui saksalaisista sotilaista, mutta he olivat vielä inhimillisiä olentoja. He 
eivät olleet julmia vartioidessaan meitä. SS-ihmiset kokivat puhdasta nautintoa kaikesta, 
mitä he tekivät meille. Mutta entä naiset? He olivat kaikki huoria ja prostituoituja. He mäs-
säilivät ruoalla ja olivat siksi lihavia. Vaikka he tiesivät, että kaikki muut olivat nälkäkuo-
leman partaalla, söivät he kaksinkertaisia annoksia. Me kaikki olimme luukasoja, jokainen 
meistä. Hiukseni eivät olleet vieläkään kasvaneet. Näytin kamalalta.

Seuraavana aamuna meille kerrottiin, että meidän oli määrä työskennellä tehtaassa. 
Meidän piti nousta kello viisi aamulla ja sijata vuoteemme. Lähtiessämme työhön kaiken 
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piti olla täydellistä, kuten sotilailla. SS tuli tarkastamaan. Jos joku ei ollut sijannut vuodet-
taan kunnolla ja täsmällisesti, hän ei saanut ruoka-annostaan. Jokainen sijasi tunnollisesti 
vuoteensa, heti noustuaan. Sitten meidän täytyi asettautua jonoon, ja tunnin verran mei-
tä laskettiin. Kuudelta aamulla aloimme marssia. Marssimme tehtaaseen. En tiedä kuinka 
monta mailia matka oli, mutta marssia kesti yli tunnin. Seisoimme ja teimme työtä lopun 
päivää. Lopuksi saimme lautasellisen keittoa ja leipäkannikan. Se oli päivittäinen ateriam-
me. SS-naiset veivät meidät päivittäin tehtaaseen. Talvisin oli kamalaa, kun meillä oli vain 
kömpelöt puukenkämme ja lumi tarttui kenkiin. Siitä huolimatta meidän oli marssittava 
täydellisessä rytmissä: ’Yksi – kaksi – kolme, yksi – kaksi – kolme… Jos valitit tai erehdyit 
tahdista, niin sinut hakattiin.

Täällä tapasimme myös poliittisia vankeja. Heitä ei kohdeltu samalla tavalla kuin meitä. 
He tuijottivat meitä, sillä he eivät olleet nähneet nuorten tyttöjen ryhmää, joilta oli hiukset 
ajeltu. Heille oli kerrottu, että me olimme murhaajia ja että olimme kaikkein pahimpia. 
Heillä ei ollut lupaa keskustella meidän kanssamme.

Tehtaassa oli suuria koneita, sillä siellä valmistettiin lentokoneen osia. Meidän oli ope-
teltava kuinka työstää koneita. Minä olin vastuussa yhdestä koneesta. Emme saaneet tehdä 
virheitä ja työ oli tarkkaa. Meitä rankaistiin jokaisesta virheestä. Siellä oli eräs saksalainen, 
joka ei ollut sotilas vaan siviili. Häntä kutsuttiin ’meister’ (mestariksi). Hän oli vastuussa 
viidestä koneesta. Hänenkään ei sallittu keskustella meidän kanssamme. Hänellä oli lupa 
vain selittää mitä piti tehdä, siinä kaikki. Seisoin koneen vieressä. Meister tiesi etukäteen, 
ettei saanut puhua minun kanssani, mutta hän oli utelias. Katsoessaan konetta, hän kuiskasi 
minulle saksaksi: ’Miksi hiuksesi ajeltiin? Miksi sinulle tehtiin näin? Miksi teidän hiuksenne 
on ajeltu?’ Vastasin vain: ’Koska olemme juutalaisia.’ En salannut mitään, eikä hän sanonut 
enempää. Sitten hän näytti minulle, kuinka minun oli tehtävä työni. Ymmärtämisvaikeuk-
sia työn suhteen ei minulla ollut.

Saksalaisilla oli myös siihen aikaan, sodasta johtuen, ruokatarvikesäännöstely, mutta 
jostain syystä meister sääli minua. Hän saattoi jättää päärynän tai pienen lautasellisen jota-
kin syötävää pöydälle ja sanoi minulle ohi kulkiessaan: ’Ota se. Se on sinulle.’ Kerran hän 
jätti jopa leipäpalan.

Aina silloin tällöin näin yöllä unta isästäni, ja herätessäni seuraavana aamuna tunsin it-
seni onnelliseksi. Ja kummallista oli se, että aina kun olin nähnyt isästäni unta, tapahtui sinä 
samana päivänä tehtaassa jotakin erikoista. Tuntui siltä, että isäni, tai Jumala, olisivat vielä 
huolehtineet minusta. Näin kävi muun muassa eräänä päivänä, jolloin kesken työpäivän 
tehtaassa huudettiin yllättäen minun numeroani. Se tarkoitti sitä, että minun oli ilmoittau-
duttava koko operaatiosta vastaavalle henkilölle. Hän huusi minun numeroni! Olin varma, 
että se olisi loppuni. He eivät koskaan kertoneet mistä oli kyse. Sehän olisi ollut aivan liian 
inhimillistä. He kuuluttivat minun ja kahden muun tytön numerot. Seuratessani häntä 
ajattelin: ’Aikovatko he heittää meidät ulos? Hakata meidät? Teimmekö jotakin väärää?’

Hän vei meidät tehtaan ruokalaan ja kehotti meitä istuutumaan. Sitten saimme eteem-
me keittolautaset! ’Hämmästyttävää!’ sanoin itselleni, ’Voi Jumala, isäni vartioitsee minua. 
Hän oli käskenyt minun elää!’ Vaistosin, että isä oli kanssani. Meidän käskettiin syödä niin 
paljon kuin halusimme. Mutta vatsamme oli kutistunut, emmekä kyenneet syömään kuin 
yhden lautasellisen, siinä kaikki.

Eräänä iltana uneksin taas isästäni. Ja kuinka ollakaan, seuraavana aamuna huudettiin 
minun numeroni jälleen. Taas minut vietiin muutaman muun tytön kanssa erääseen huo-
neeseen. Eräs mies tuli sisään ja kysyi meiltä: ’Kuka osaa lukea ja kirjoittaa saksaa?’ Minä 
osasin jopa kunnon saksaa, koska olin opiskellut sitä. Vastasin: ’Minä osaan!’ ’Kirjoita nime-
si!’ kuului käsky. Yllättäen hän oli kiinnostunut nimestäni?  ’Kirjoita nimesi ja osoitteesi.’ 
Hän antoi minulle kynän, ja niin minä kirjoitin ja minut valittiin. Siellä oli muitakin tyt-
töjä, mutta minut valittiin nimeni perusteella. Hän sanoi vain: ’Rozia!’ Hän antoi minulle 
pienen pöydän, istutti minut sen ääreen ja siitä päivästä lähtien kirjoitin hänelle päivittäin 
saksaksi. Tärkeintä oli se, etten enää joutunut seisomaan koko päivää jaloillani. Minun 
ei enää tarvinnut käyttää energiaani, ja se oli todellinen lahja, koska niin pienellä ruoka-
annoksella olin kuolemaisillani. Olin tullut yhä heikommaksi. Tuskin saatoin enää kestää, 
ja nyt sain istua! 

Palattuamme iltaisin leiriin saimme keittokulhon. Jotkut tytöt eivät syöneet nautis-
kellen sitä ruokaa, jonka saimme. He söivät niin nopeasti kuin pystyivät ja toivoivat, että 
jäisi tähteitä, jotka he saisivat. He saivatkin enemmän keittoa, mutta SS-naiset tekivät siitä 
shown. He ottivat paksun puusauvan, aivan kuin pesäpallomailan, ja löivät nuoria tyttöjä 
selkään, kun nämä kumartuivat kattilan ylle syömään. Toivon, ettei sinun koskaan tarvitse 
tietää, ettei kenenkään koskaan tarvitsisi tietää, miltä ihmisestä tuntuu kuollessaan nälkään. 
Miltä tuntuu olla nälkäinen, nälkäkuoleman partaalla, jolloin hän lakkaa olemasta inhimil-
linen olento. Se on sietämätöntä. Ihmisestä tulee eläin. Et enää edes ylläty mistään. Et sano: 
’Katso tuota, katso, mitä hän tekee, hän syö käsillään. Olimme kaikki samassa pisteessä. 
Vain sellainen, jolla on voimakas itsehillintä, saattoi enää sanoa: ’Tapahtuipa mitä tahansa, 
noin en voi toimia.’ Päätin itse, että olisi parasta nauttia omasta osuudestaan mielummin, 
kuin mennä taistelemaan lisäannoksesta ja tulla hakatuksi! Usein SS-naiset mursivat tyttö-
jen kylkiluut hakatessaan heitä ja he joutuivat sairaalaan.

Leirillä oli siis myös sairaala. Eräs tytöistämme oli sairaanhoitaja, joten hänestä tuli ’lei-
ritohtorimme’. Hän oli unkarilainen. Sairaalassa ei hoidettu vaikeita tapauksia. Jos kyseessä 
oli sairaus, joka voitiin hoitaa kolmessa päivässä, niin hyvä. Ellei, sinut lähetettiin pois. He 
eivät hoitaneet mitään vakavaa.

Sitten tuli minun vuoroni sairastua. Sain yllättäen korkean kuumeen, vilunväristyksiä, 
ja minun täytyi mennä sairaalaan. ’Tapahtukoon, mitä tapahtuman pitää!’ tuumailin. En 
taistellut. En enää välittänyt. Sanoin: ’Jos Jumala haluaa minun elävän, niin elän. Jollei, niin 
minun täytyy kuolla. En voi taistella, minulla ei ole voimia.’
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Ollessani sairaalassa ystävystyin unkarilaisen ’lääkärin’ kanssa. Ehkä Jumala lähetti mi-
nut sinne kolmeksi päiväksi, koska siellä ainakin sain keittoa ja leipää kolmesti päivässä ja 
lepäsin. Siinä olikin syy sairauteeni. Tarvitsin lepoa. Ystävystyin hänen kanssaan ja kerroin 
hänelle taustani. Hän huomasi, että olen älykäs, ja jotenkin saavutin hänen suosionsa. Hän 
muisti minua senkin jälkeen, kun lähdin sairaalasta, ja kerran hän jopa antoi minulle yli-
määräisen aluspaidan, jotta minun olisi ollut lämpimämpi. Se oli arvokas lahja. Kerran 
ollessani niin heikko, että tuskin saatoin kävellä, menin hänen luokseen ja sanoin: ’Voi-
sinko saada ylimääräisen keittolautasellisen, tai edes jotakin? Olkaa niin hyvä! Minulla on 
sellainen tunne, että voimani ehtyvät, etten tule selviämään...’ Ja jälleen hän antoi minulle 
syötävää.

Myös sunnuntaisin meidät laskettiin, kello viisi aamulla, kuten kaikkina muinakin päi-
vinä. Seisottuamme ensin sateessa, lumessa, tai missä tahansa, saimme pitää lopun päivää 
vapaata. Pesimme vähäiset vaatteemme, juttelimme ja autoimme toisiamme.

Kerran saimme vahingossa kuulla, että saksalaiset olivat haudanneet perunat maan 
alle, estääkseen niitä paleltumasta. Järjestimme heti kaivausvuorot ja kaivoimme niitä öi-
sin. Kuka tietää mitä olisi tapahtunut, jos valonheitin olisi osunut meihin?  Kaivoimme 
vuorotellen perunoita käsillämme ja jaoimme perunat keskenämme. Yleisin puheenaihe 
kaiken aikaa leirillä olikin ruoka. Uneksimme miltä syöminen tuntuisi. Tytöt tiesivät, että 
minä osasin laulaa, ja että osasin puolalaisia ja saksalaisia lauluja. Usein he sanoivat minulle: 
’Rozia, laula meille!’ Ja sitten minä lauloin.

Eräs juutalaisnainen oli vastuussa parakeistamme, ja SS-naiset antoivat määräykset hä-
nen kauttaan. Hän ei koskaan lyönyt, hän vain varoitti meitä: ’Voi, käyttäytykää nyt hyvin, 
en halua, että teitä hakataan!’ Hän oli niin surullinen meidän puolestamme ja hän yritti 
aina parastamme. Eräänä päivänä laulaessani, tuli hän sisälle, joten lopetin heti, mutta hän 
oli kuullut lauluni. ’Jatka, jatka, haluan sinun laulavan!’ hän sanoi. Pelkäsin häntäkin, mut-
ta lauloin. ’Kaunista’, hän huudahti. ’Mikä on nimesi?’ Niinpä kerroin sen hänelle. (Hänen 
nimensä oli Helen.) ’Rozia, tulisitko kerran viikossa klinikalle laulamaan muutaman laulun 
piristääksesi sairaita naisia?’ 

’Tulisitko?’, hän kysyi. ’Haluatteko minun todella laulavan?’ ’Kyllä, kyllä!’, hän vakuut-
ti. ’Pidän sinun äänestäsi hyvin paljon. Tule laulamaan heille.’ Joka kerta mennessäni lau-
lamaan, antoi hän minulle ylimääräisen lautasellisen keittoa. Niinpä siis tosiasiassa ’lauloin 
illalliseni edestä’.

Kerran laulaessani klinikalla käveli SS-nainen sisään. Minun oli pakko jatkaa. Lauloin 
erästä kaunista, saksalaista laulua. Muistan nuo laulut yhä! SS-naisella oli hyvin ilkeät kas-
vot. Tunnistaisin hänet edelleen, niin monen vuoden jälkeen, todella ilkeät kasvot. Hän ei 
ollut edes vanha, nelissäkymmenissä. Hän oli todellinen ilkimys, joka aina kulki suuren sak-
sanpaimenkoiran kanssa. Hän kutsui koiraa nimellä ’Mensch’, se merkitsee ihmistä, inhi-
millistä olentoa. Minä olin koira. Jos hän oli vihainen, hän usutti vain koiransa kimppuusi. 

’Kuka TUO on?’ hän karjui. ’Uskaltaa laulaa saksalaista laulua?’ Sitten hän pehmeni. Hän 
piti laulusta. ’Mistä olet oppinut sen?’ Hän ei voinut käsittää, että osasin laulaa saksaksi.

Laulaminen oli henkireikäni. Lisäksi sain syödä ylimääräisen keittoannoksen kerran vii-
kossa. Ymmärsin, että Jumala oli kanssani. Ja isäni oli kanssani. Nuo pienet asiat auttoivat 
minua selviämään.

Eräänä päivänä SS-nainen tuli tehtaaseen katsomaan kuinka hänen ’koiransa’ selviäisi-
vät. Hän näki minun istuvan pöydän ääressä kirjoittamassa. Hän raivostui! Vapisin pelosta. 
Hän meni suoraan tehtaan johtajan luokse, sen miehen luo, joka oli asettanut minut tä-
hän tehtävään. Hän ajatteli, että olin omin päin päättänyt istuutua kirjoittamaan. Johtaja 
rauhoitti hänet. Hän selitti: ’Ottakaa rauhallisesti. Me tarvitsemme häntä täällä. Hän osaa 
lukea ja kirjoittaa saksaa. Jättäkää hänet rauhaan.’

Kun marssimme kotiin illalla ja seisoin viimeisenä rivissä, kutsui hän yllättäen nume-
roani. Ajattelin: ’Jumala, nyt on aikani tullut.’ Hän olisi saattanut tehdä minulle mitä ikinä 
halusi. Hänen ei olisi tarvinnut kuunnella tehtaanjohtajaa. Hän kuului SS-joukkoihin, ja 
oli siis johtajan yläpuolella. ’Hmph’, hän tuhahti. Hän katsoi minua päästä jalkoihin. ’Ta-
juatteko, että hän kirjoittaa!’ hän valitti Helenillemme. ’Hän vain istuu kirjoittamassa!’ 
Pilkattuaan minua muutaman minuutin, salli hän minun palata paikalleni. Myöhemmin 
Helen uteli hymyillen, mistä oikein oli ollut kyse. Kerrottuani kuinka kaikki oli tapahtu-
nut, hän sanoi: ’Tosi hienoa! Olen iloinen puolestasi!’ 

Kaikki nämä pienet asiat, keittolautasellinen siellä, ystävällinen sana täällä, ne kaikki 
auttoivat minua selviämään. Mutta vaikka minua näin rohkaistiin, tulin lopulta siihen pis-
teeseen, etten aamuisin päässyt enää jaloilleni kello viideltä. En kyennyt kävelemään. Olin 
pelkkä luukasa. En enää näyttänyt inhimilliseltä olennolta. Olin kaksikymmentävuotias ja 
ohut kuin lauta. Ihoni näytti 120-vuotiaan naisen iholta, ryppyiseltä ja ruskealta. Hiukseni 
eivät kasvaneet. Pidin huivia päässäni, peittääkseni pääni. Olin repäissyt kaistaleen hamees-
ta huiviksi, koska näytin niin kamalalta. Kukaan meistä ei enää jaksanut. Raahauduimme 
eteenpäin. Emme olleet enää naisia, meillä ei ollut tunteita, ei mitään.Usein kuulimme 
sotakoneiden lentävän yläpuolellamme. Rukoilimme Jumalaa: ’Salli niiden pudottaa muu-
tama pommi tänne, tämä riittää meille, emme siedä enää enempää!’ 

Vuoden 1945 alussa päättivät he lopettaa Mittelsteinerin. Meidät työläiset jaettiin kah-
teen ryhmään. Minä olin toisella puolella ja sanoin: ’Voi Jumalani!’ Sitten SS osoitti minun 
ryhmääni. ’Tämä ryhmä jää tänne. Tuo toinen ryhmä viedään jonnekin muualle.’

Ensimmäistä kertaa tein jotakin omasta aloitteestani. Siirryin toiselle puolelle, lähtevien 
ryhmään. Olin saanut riittävästi Mittelsteinerista ja käytin tilaisuutta hyväkseni. Jälleen 
meidät paimennettiin rekka-autoihin, ja aloimme matkustaa. Oli talviaika. Meidät vietiin 
Tshekkoslovakiaan, toiselle työleirille. Tämä oli hyvin järjestäytynyt työleiri, jossa oli paljon 
naisia. Meidät majoitettiin jälleen parakeihin, samankaltaisiin olosuhteisiin kuin ennenkin, 
mutta meitä ei enää lähetetty töihin. Saimme päivittäiset keittoannoksemme, mutta he ei-
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vät oikein tuntuneet tietävän mitä tehdä meille. Kaikki oli jo päättymässä, eikä heillä ollut 
meille työtä. 

Nyt en kestänyt enää. Rukoilin joka ilta: ’Herra, salli minun nukahtaa ikuiseen uneen, 
ole niin hyvä. En kestä tätä enää. Minulla ei ole voimaa elää.’ En enää kyennyt edes kä-
velemään. Olisin ollut onnellinen, jos vain olisin voinut nukahtaa, ja jos minun ei olisi 
tarvinnut enää herätä. Rukoilin, että tämä tapahtuisi. Siitä huolimatta heräsin joka aamu.

Vietimme ainakin kuukauden, tai peräti kaksi, tällä tavalla, vain odottaen. Sitten aloim-
me saada tietoja. Tshekkiläiset partisaanit alkoivat tuoda meille viestejä, että sota oli lop-
pumassa. ’Kestäkää tytöt, kestäkää!’ he sanoivat, ’Kestäkää! Kaikki on miltei ohitse! Saatte 
elää!’

Saksalaiset pitivät meitä vankeinaan lähes viimeiseen päivään. Toukokuun viides oli 
antautumispäivä, jolloin sotatoimet päättyivät. Taistelu taukosi. Meitä pidettiin toukokuun 
ensimmäiseen, lähes viime minuuteille. Muut alueet oli jo vapautettu. Olimme vieläkin 
peloissamme. Hehän saatoivat viedä meidät täältä leirin ulkopuolelle ja tappaa meidät. Lei-
ri oli suuri. Siellä oli paljon naisia, eivätkä he todellakaan tienneet, mitä meille piti tehdä. 
Meidän lukumäärämme laskettiin yhä päivittäin, mutta näimme heidän hämmennyksensä. 
Olimme hyvin peloissamme, mutta emme enää välittäneet.

Eräänä aamuna, kun heräsimme ja pukeuduimme, huomasimme, ettei meitä kutsuttu 
laskettaviksi. Katsoimme ikkunasta ja yllättäen näimme SS-naisten pyöräilevän siviilivaat-
teissa pois leiristä. Sanoin itselleni: ’Tämä ei voi olla totta. Näen näkyjä. Näin ei voi käydä. 
He pakenevat? He jättävät meidät yksin?’ Kutsuin muita tyttöjä. ’Tytöt, tulkaa tänne, tulkaa 
katsomaan tätä. Juoksevatko he pois? He vain menevät pois ja jättävät meidät?’ Seistessäni 
siinä ikkunan ääressä käsitin, että tämä oli sodan loppu, ja että olin edelleen elossa. Ensim-
mäinen reaktioni oli miltei hysteerinen. Itkin ja huusin nauramatta. En ollut kertaakaan 
itkenyt näinä kuluneina vuosina. En ollut kyennyt. Tänä päivänä, tällä hetkellä tajusin: 
’Jumala, olen aivan yksin maailmassa... Minulla ei ole ketään... Minne voin mennä... Mitä 
nyt teen?’

Meidän piti jäädä leiriin vielä muutamaksi päiväksi, koska leirin ulkopuolella oli mie-
letön kaaos. Saksalaiset pakenivat, partisaanit tulivat leiriimme ja sanoivat: ’Älkää menkö 
vielä maanteille, se on liian vaarallista. Älkää lähtekö edes ulos. Täällä olette paremmassa 
tallessa. Venäläiset tulevat. Odottakaa täällä. Saksalaiset saattaisivat tappaa teidät vielä viime 
minuuteilla. Me autamme teitä ja me tuomme teille ruokaa!’

Nyt eivät saksalaiset enää olleet kontrolloimassa leiriä. Menimme keittiöön, kaivoimme 
perunoita maasta, keräsimme kaikkea mitä löysimme. Mutta en kyennyt syömään. En ollut 
enää edes nälkäinen. Se oli myös onneni, koska jotkut nuoret olivat niin nälkäisiä, että he 
söivät liikaa. He saivat vatsataudin, sairastuivat ja kuolivat. Minä en ollut nälkäinen. Tiesin 
olevani vapaa ja tiesin myös sen, että ajallani saisin syödä riittävästi. Tiesin, ettei minun 

tarvinnut tappaa itseäni ruoan tähden. Söin vain yhden perunan illalla.
Ensimmäisenä vapautuksemme iltana sytytimme tulen suuren huoneen keskellä ole-

vaan rautauuniin. Paistoimme perunoita ja lauloimme heprealaisia lauluja. Samana iltana 
istuimme tulen ympärillä ja lauloimme ’Hava Nagilan’ hepreaksi:
 

’Iloitkaamme, iloitkaamme, 
Iloitkaamme, riemuitkaamme.

Herätkää, veljet,
meidän täytyy olla iloiset.
Herätkää, veljet,
meidän täytyy olla iloiset. 
Herätkää, veljet,
meidän täytyy olla iloiset.

Olimme puolikuolleita, pelkkiä luukasoja jokainen; ja kuitenkin lauloimme laulamistam-
me. ’Hava Nagila’. Oli toukokuun ensimmäinen päivä, v.1945. Tätä merkitsee olla nuori 
sydämeltä.

Odotettuamme leirillä muutaman päivän palasivat voimani  ja minusta tuli jälleen joh-
taja. Sanoin ystävilleni: ’Haluatteko istua tässä kolossa pidempään? Lähdetään täältä! En tie-
dä minne menemme, mutta sen tulemme näkemään. Joka tapauksessa nyt lähdetään! Nyt 
olemme vapaita. Vain se on tärkeää! Jossakin lähistöllä täytyy olla asuttu kylä. Lähdetään 
katsomaan mitä nuo ihmiset voivat tehdä meidän hyväksemme.

Niin aloimme marssia puukengillämme, resuisine vaatteinemme. Ihmiset säikähtivät 
katsoessaan meitä. Olimme kamalan näköisiä, pelkkää luuta ja nahkaa. Meitä oli viisi, viisi 
tyttöä. (Silloin emme enää olleet tyttöjä, vaan viisi naista.)

Tshekkoslovakiassa asui edelleen saksalaisia. Nuoret olivat paenneet, sotilaat olivat pa-
enneet, mutta vanhemmat eivät kyenneet juoksemaan. Tiet olivat täynnä pakenevia saksa-
laisia sotilaita. He pelkäsivät venäläisiä, koska he tiesivät venäläisten kostavan.

Saksalaiset eivät pelänneet amerikkalaisia tai englantilaisia. Mutta venäläiset olivat va-
pauttaneet sen osan Tshekkoslovakiaa, missä me oleskelimme.

Me tarvitsimme ruokaa, me tarvitsimme vaatteita, me tarvitsimme kylvyn, me halusim-
me tuntea itsemme jälleen ihmisiksi. Koputimme erään mökin ovelle, ja eräs vanha saksa-
laisnainen avasi oven. Hän alkoi vavista, niin peloissaan hän oli, ja ennen kuin saatoimme 
sanoa hänelle mitään, hän huusi: ’Minä en tiennyt mitään! Minä en tiennyt mitään!’ Hän 
tiesi välittömästi keitä me olimme. Ilmoitin hänelle saksaksi, että meitä ei kiinnostanut 
tiesikö hän jotain vai ei. ’Antakaa meille jotain syötävää ja vaatteita, ei muuta!’  Hän oli 
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peloissaan enkä syytä häntä, koska olimme melkoinen näky, mutta hän päästi meidät sisään 
ja meni valmistamaan meille ruokaa.

Yllättäen muutuin hyvin rohkeaksi. Olin saanut nyt maistaa vapautta ja tiesin, että paina-
jaisemme oli päättynyt. Kerroin hänelle: ’Emme ole nähneet kananmunaa vuosiin. Kaipaam-
me saada kananmunia, maitoa, voita ja leipää!’ Hänellä oli näitä, koska hän asui lähellä kylää, 
ja hän valmisti meille ruoan. Istuuduimme ja söimme kaiken minkä kykenimme. Sitten hän 
etsi meille joitakin vaatteita, ja sitten lähdimme hänen mökistään. Hän oli hyvin kiitollinen, 
ettemme olleet venäläisiä. He olisivat ottaneet hänet hengiltä. Kysyimme häneltä neuvoja 
löytääksemme kylän päätielle ja löytääksemme kylän johtajan. Nainen antoi meille ohjeet, ja 
niin jatkoimme matkaamme. Lopulta saavuimme kylään, joka oli täysin tshekkiläinen. He-
kin tiesivät, heti meidät nähdessään, keitä olimme. Pormestari toivotti meidät tervetulleiksi. 
’Hyvä, että tulitte luoksemme!’ hän sanoi. ’Halusimmekin lähteä etsimään teitä nähdäksem-
me, kuinka voisimme auttaa.’ He tiesivät meidän olevan leiriltä. He kertoivat: ’Meidän täytyy 
yrittää parantaa teidän vointianne. Teillä ei ole voimia lähteä mihinkään. Olette liian heikkoja 
ryhtymään mihinkään. Emme voi majoittaa teitä kaikkia samaan taloon, koska teitä on viisi. 
Voitteko luottaa siihen, että huolehdimme teistä erillisissä kodeissa?’ Myönnyimme, ja niinpä 
muutamat perheet toivottivat meidät tervetulleiksi kotiinsa. Minut otti vastaan perhe, jossa 
oli minun ikäiseni tytär ja vähän nuorempi poika. He olivat miellyttäviä, todella hienoja ih-
misiä. Aidot tshekit ovat paljon mukavampia kuin puolalaiset. He ovat mukavampia kuin 
ketkään muut. Minulla on edelleen mielikuva tuosta perheestä. Olin heidän kanssaan neljä 
viikkoa. He halusivat adoptoida minut ja halusivat minun jäävän luokseen. He voivat pahoin 
kertoessani heille kaikesta meille tapahtuneesta. He olivat tienneet mitä tapahtui, mutta he 
eivät olleet kyenneet tekemään mitään. Kun he huomasivat leikatut hiukseni, antoi perheen 
äiti minulle kauniin huivin, jolla peittää ne. Hän tiesi, että tyttöä hävettää olla sen näköinen. 
Hiukseni olivat silloin jo kasvaneet hieman, mutta vieläkään en tarvinnut kampaa. He sanoi-
vat vähän väliä: ’Voi Jumala, mitä he ovat tehneet teille!’

Perheet syöttivät meille pikkuhiljaa laihaa ruokaa, ettemme sairastuisi. Sain tuntea hei-
dän luonaan rauhaa, rakkautta ja kiintymystä ja aloin taas kukkia. Ihoni kirkastui ja painoni 
alkoi lisääntyä. En enää ollut vain luuta ja nahkaa. Rintani alkoivat tulla takaisin. Näytin 
jälleen nuorelta naiselta! Opin tshekin kielen nopeasti! Neljän viikon kuluttua olin osa per-
hettä, ja he todella halusivat minun jäävän luokseen. Mutta minä sanoin heille: ’Kuulkaa, 
minut erotettiin äidistäni ja isästäni.’ (He tiesivät tarinani, sillä olin kertonut, kuinka kaikki 
tapahtui. He halusivat tietää kaiken.) ’Ehkä isääni ei poltettukaan. Ehkä hän on jossakin? 
Minun velvollisuuteni on yrittää ottaa se selville. En saisi lepoa, ellen etsisi. Minun on läh-
dettävä. Minun on matkustettava suurempaan kaupunkiin, takaisiin Lodziin, nähdäkseni 
mitä tapahtuu. En voi vain istua täällä vieraisilla! Ehkä tapaan jonkun, jolla on tietoja. 
Toivon että ymmärrätte. Olen niin kiitollinen teille. Te olette tehneet meidän hyväksemme 

niin paljon.’ Todellakin he järjestivät meille musiikkia, he soittivat, he lauloivat meille piris-
tykseksi, ettemme olisi olleet niin surullisia. He tiesivät, miten suuri trauma tämä elämäs-
sämme oli ollut. He yrittivät kaikkensa. He olivat ihania. Rakastin heitä.

Halusin yrittää palata takaisin Puolaan, Lodziin. Siellä voisin tavata juutalaisia, joilta 
voisin saada jotakin selville. Vapautuksen jälkeen matkustaminen ei ollut kuitenkaan help-
poa. Koko Eurooppa oli yhtä kaaosta. Mikään ei kulkenut aikataulun mukaan. Jos juna 
kulki kerran päivässä, se oli täynnä. Ihmiset roikkuivat ikkunoista. Euroopan eloonjääneet 
ryntäsivät maasta toiseen etsien rakkaitaan.

Venäläisiä oli kaikkialla. He olivat vapauttajia, mutta he eivät olleet kovin miellyttä-
viä. He etsivät vain mahdollisuutta maata nuoren tytön kanssa. Ystävien piti viedä meidät 
kaupunkiin, löytääksemme oikean junan, mutta venäläisten tähden heidän oli kätkettävä 
meidät. He ottivat heinävankkurit ja kaksi hevosta, ja me makasimme heinien alla, oljil-
la peitettyinä. Silloin näytimme jo nuorilta naisilta! Hiuksemme olivat hieman kasvaneet, 
meillä oli väriä poskissamme, olimme terveemmän näköisiä, olimme nuoria. Silloin mi-
nulla oli jopa ylimääräinen hame, pusero ja selkäreppu, missä oli hieman omaisuutta. Otin 
jopa kamman mukaani. En ollut kyllä vieläkään valmis käyttämään sitä, mutta tiesin, että 
sekin päivä tulisi.

Lopulta meidät vietiin asemalle ja sanoimme perheillemme hyvästit. He itkivät ja sanoi-
vat: ’Jollette löydä ketään, niin olette tervetulleita takaisin luoksemme.’ Tiesin etten palaisi. 
En halunnut elää ei-juutalaisten keskuudessa. Halusin palata juutalaisten pariin! Ensimmäi-
nen ajatukseni oli tietysti etsiä isäni. Halusin sitä todella, ja jollen löytäisi häntä, niin sitten 
halusin mennä Palestiinaan. Se oli unelmani.

Meidän täytyi salakuljettaa itsemme takaisin Tshekkoslovakian ja Puolan rajan yli. Ju-
nan saapuessa rajalle keskellä yötä, juoksimme Puolan puolelle ja kiipesimme jälleen junaan. 
Saavuttuani Puolaan ja kuullessani taas Puolan kieltä, olin heti täynnä vihaa, koska minulla 
ei todellakaan ollut sieltä mitään hyviä muistoja. Tulimme Lodziin ja kun saavuin asemal-
le, tunsin olevani muukalainen. Olin syntynyt siellä, se oli kotikaupunkini, ja kuitenkaan 
en tuntenut kaupunkia omakseni. Ensiksikin, Venäjän liput liehuivat kaikkialla. Monessa, 
monessa rakennuksessa oli punainen lippu sirppeineen ja vasaroineen, ja osa kaupunkia 
oli tuhottu. Sillä aikaa kun me olimme ghetossa, tuhosivat saksalaiset kaupunkimme. Nyt, 
ensimmäistä kertaa, näin hävityksen, koska meitä ei oltu aikaisemmin laskettu gheton ul-
kopuolelle. Saksalaiset tekivät kamalia asioita!

Tiesimme, että juutalaiset olivat pystyttäneet omia kriisikeskuksiaan jokaiseen kaupun-
kiin, sillä ihmiset etsivät perheitään. Kävellessäni erääseen juutalaiseen toimistoon olivat 
sen seinät, kaikki seinät, peitetty nimillä. Jokainen sisääntulija kirjoitti seinälle nimensä, 
ilmaistakseen olevansa hengissä: tässä nimeni, olin täällä, jäin eloon. Siellä sitten seisoit ja 
luit nimiä läpi – etsit, olisiko siellä sattumalta joku tuttu nimi. Jokaisen keskuksen kaikki 
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seinät olivat täydet. Kysyimme myös ihmisiltä itseltään, oliko joku nähnyt jonkun palaa-
van... Mutta minä en saanut mitään tietoja. Kävellessäni kaduilla uneksin, ja nähdessäni 
jonkun vanhahkon miehen, hypähti sydämeni toivosta. ’Tuo näyttää isältäni! Voi ei, isäni 
näyttää olevan tuolla! Ehkä tuo on isäni?’ Etsin häntä tosissani. Halusin todella löytää hänet.

Kaupunki itsessään teki minuun kumman vaikutuksen. Aina kun kävelin ulkona näin 
verta silmieni edessä. Sanoin itselleni: ’Tämä paikka on täynnä verta! Menetimme täältä 
jokaisen! Kaikki tapettiin! Kaikki on nyt kuollutta. Mitä ihmettä teen täällä?’ Eräs meistä, 
jonka tunsimme leiriltä, oli jotenkin onnistunut saamaan pienen asunnon. Oli lähes mah-
dotonta saada mitään asumispaikkaa juutalaiskaupunginosasta, koska se oli niin täyteen ah-
dettu. (Siinä kaupunginosassa, missä me olimme asuneet, ei myöskään voinut asua, koska se 
oli tarkoitettu ainoastaan ei-juutalaisille.) Kaikki juutalaiset olivat majoittuneet kaupungin 
keskustaan, vain muutaman kadun väliselle alueelle. He pelkäsivät asua missään muualla, 
koska puolalaisten mielestä liian moni meistä oli selvinnyt hengissä. Siellä oli yhä leipäjono, 
vaikka sota oli ohitse. Seisoessamme jonossa ostamassa leipäpalaa kuulimme heidän sano-
van: ’Katsokaa tuota! Hitler ei saanutkaan heitä! Katsokaa, kuinka monet tulivat takaisin! 
Katsokaa, kuinka monet jäivät eloon! Mikä vahinko!’ He kirosivat meitä puolaksi. Kuulin 
sen ja ajattelin: ’Jo riittää!’ He jatkaisivat juutalaisten tappamista, ja monet loukkaantuisivat 
heidän toimestaan.

Lisäksi olivat kiusana vielä venäläisetkin, jotka jahtasivat nuoria tyttöjä. En tiennyt ketä 
piti ensisijaisesti paeta! Ystävälläni, jonka luona asuin, ei ollut vuodetta, ainoastaan huopa, 
joten minä nukuin lattialla. Oli kesä ja lämmin. Hän antoi minulle tyynyn, jolla yritin 
peitellä itseni. Neljä muuta ystävääni löysivät myös tilapäiset asuinpaikat. Myös he kaikki 
olivat aikaisemmin asuneet Lodzissa. Erosimme joksikin aikaa, mutta sanoin heille: ’Kuul-
kaa ystävät! En aio jäädä tänne viikkoa pidemmäksi ajaksi. En kestä tätä paikkaa. Näen 
ainoastaan kaikki kauheudet. Etsikäämme perheitämme, mutta viikkoa kauempaa en kestä 
täällä. Sitten lähden. Aion paeta täältä!’ Sovimme, että viikon loppupuolella, ellemme löy-
täisi ketään, palaisimme takaisin rajan yli Tshekkoslovakiaan. 

Ennen sotaa oli perheelläni ollut omaisuutta Lodzissa, kaksi taloakin. Ei siellä, missä me 
asuimme, vaan kaupungin keskustassa. Olimme olleet yhtiökumppaneita erään puolalai-
sen, ei-juutalaisen kanssa. Kävelin usein katsomassa taloja isäni kanssa. Hän sanoi minulle: 
’Nämä ovat meidän rakennuksiamme, meidän omaisuuttamme. Kuuletko, tämä kaikki on 
sinua varten Rozia. Eräänä päivänä kaikki tämä on sinun.’ Tässä näemme, kuinka ihmiset 
murehtivat ja suunnittelevat tulevaisuuttaan? Mutta nyt sain huomata, kuinka typerää on 
huolehtia tulevaisuudesta, suunnitella tai murehtia. Isani oli ottanut henkivakuutuksenkin, 
ja jos kaikki olisi mennyt normaaleissa olosuhteissa, olisin perinyt kaiken hänen kuolles-
saan. (Tietysti olisin silloin myös mennyt yliopistoon opiskelemaan lääketiedettä.) Isälläni 
oli hienot suunnitelmat minun varalleni.

Tiesin, että jo ennen kuin meidät oli suljettu ghettoon, oli puolet arvokkaasta omai-

suudestamme; hyvät huonekalut, turkit, hopea, kristallit ja jopa lääkkeitä ja muuta tavaraa 
kaupasta, siirretty kaupungille, yhtiökumppaniemme säilytettäväksi. He kätkivät ne mei-
dän puolestamme. Isani oli kysynyt heiltä: ’Sopiiko, että säilytätte nämä toistaiseksi. Mei-
dät lukitaan gettoon. Jos selviämme sodasta, voitte antaa ne meille takaisin.’ ’Tietysti!’ he 
vakuuttivat. ’Ei syytä huoleen! Me kätkemme ne teidän puolestanne!’ Ihmettelen – olivatko 
he todellisia ystäviä?

Eräänä päivänä päätin mennä heitä tapaamaan nähdäkseni, toivottaisivatko he minut 
tervetulleeksi. Saavuin heidän kotiinsa. Kun he tunnistivat minut tuntui, kuin he olisivat 
nähneet aaveen. Eivätkä he lainkaan ilahtuneet nähdessään minut! Ei-juutalainen on aina 
ei-juutalainen (a goy is a goy). He ovat hyviä ystäviä, mutta vain silloin, kun asiat suju-
vat hyvin! Kävelin olohuoneeseen, näin kristallimme ja hopeamme. Heillä olivat ne kaikki 
käytössä. Ajattelin: ’Voi Jumala, katso tätä! Nämä kaikki ovat meidän kodistamme; ajalta, 
jolloin me olimme vielä yhdessä! Mutta minulla ei ole niille mitään käyttöä. Minulla ei 
todellakaan ole niille mitään käyttöä nyt!’ Menin tavaroitten luo vain koskettaakseni niitä, 
muistellakseni. Silloin päätin: ’En tarvitse niitä! Nämä eivät auttaneet tippaakaan! Tiedän, 
että isäni ja äitini antoivat nämä tavarat heille säilytettäviksi, mutta minulla ei ole enää 
ketään. Mihin enää tarvitsen tätä kaikkea?’ Isäni ystävä sanoi minulle: ’Ajattele, saksalaiset 
olivat täällä ja veivät puolet tavaroista.’ Hän pelkäsi, että vaatisin häntä antamaan kaiken 
takaisin ja että haluaisin perustaa sinne kodin tai jotakin! Jouduin jäämään heidän luokseen 
yhdeksi yöksi, koska oli liian myöhäistä kävellä takaisin, ja koska Puola oli vaarallinen paik-
ka iltaisin. Olin pelosta kankea joutuessani nukkumaan tuossa talossa! En sulkenut silmiäni 
minuutiksikaan! Pelkäsin, että he tulisivat luokseni veitsen kanssa! ’Rozia!’ sanoin itselleni, 
’sinun ei olisi koskaan pitänyt tulla tänne!’ Olinhan tehnyt sen pelkästä uteliaisuudesta. Ha-
lusin jonkinlaisen kosketuksen menneisyyteen ja halusin nähdä heidän reaktionsa:” Tulkaa 
katsomaan kuka täällä on! Katsokaa! Katsokaa, kuka on noussut kuolleista!” He olivat olleet 
vaivautuneita, eivätkä tienneet mitä sanoa minulle! He pelkäsivät koko ajan, että vaatisin 
jotakin, ja he halusivat vain päästä minusta eroon! Tunsin sen.

Seuraavana aamuna he sanoivat: ’Haluatko jotakin näistä tavaroista?’ Minä vastasin: 
’En halua teikäläisiltä yhtään mitään. Vuorenvarmasti en!’ Sitten he alkoivat kertoa miten 
vaikean ajan he olivat joutuneet läpikäymään!

’Olette oikeassa, teillä oli vaikeat ajat. Jos pystytte nauttimaan tavaroistamme, niin 
nauttikaa. Hyvästi! Ette koskaan enää tule näkemään minua täällä. Minä lähden, joten 
saatte olla rauhassa!’

Olin rohkea myös eräänä toisenakin päivänä. Halusin nähdä kotimme, missä olimme 
kerran asuneet yhdessä. Se oli vaarallisessa kaupunginosassa. En halunnut mennä sinne yk-
sin koska tiesin, että puolalaiset hyökkäisivät kimppuuni. Tarvitsin jonkun mukaani, mutta 
kaikki olivat peloissaan. Heti kun mainitsin kaupunginosan nimen, heitä pelotti lähteä.

’Se on tarkoitettu vain puolalaisille! Juutalaiset eivät asu siellä! ’
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’Mutta minun on mentävä! ’ sanoin. ’Minun on nähtävä se! En voi lähteä noin vain pois 
näkemättä sitä. Minun on nähtävä mitä he ovat tehneet sille! Tiesin, että puolet siitä olisi 
todennäköisesti hävitetty, koska he kohtelivat siten juutalaisten omaisuutta. He menivät 
ghettoon penkomaan juutalaisten koteja nähdäkseen, oliko seiniin kätketty rahaa. Gestapo 
oli vienyt kaikki rahamme jo kauan sitten, mutta puolalaiset olivat niin ahneita, että luuli-
vat silti löytävänsä jotakin seinistä.

Lopulta eräs ystävistäni oli riittävän rohkea. Minulla olisi pitänyt olla mies mukanani, 
mutta en tuntenuty ketään sellaista miestä, joten kanssani lähti tyttö. Niinpä me matkus-
timme sinne kahden. Kadut olivat niin hiljaisia, kaikki asukkaat olivat ei-juutalaisia, puo-
lalaisia. Tulin kadunkulmaan. Sekä talo että kauppa, joka oli ollut kulmassa, koko kulma, 
joka oli kuulunut meille, oli kivimurskana. Vain pari seinää oli enää pystyssä. Näin paperei-
den lepattavan tuulessa tuon kivimurskan keskellä. Näin kaikenlaisia isäni papereita puo-
leksi hautautuneina kivimurskaan. Aloin kaivaa. Ystäväni seisoi vahdissa. Hän sanoi koko 
ajan: ’Rozia, nopeammin! Häivytään jo! Katso, täällä ei ole ketään, täällä on kammottavaa. 
Minä pelkään. Pidä kiirettä!’

’Odota! Anna minulle vielä viisi minuuttia aikaa!’ kerjäsin. Kaivoin ylös joitakin kuvia, 
mutta en löytänyt yhden yhtäkään isästäni tai äidistäni. Sen sijaan löysin kaksi kirjettä, 
jotka oli kirjoitettu isäni käsialalla. Toisen hän oli kirjoittanut äidilleni erääseen lomanviet-
topaikkaan Wienissä, ja minäkin olin lisännyt muutamia sanoja: ’Rakas äiti, kaipaamme 
sinua niin paljon!’ Oli myös eräs toinen isäni kirje, missä oli yrityksemme leima. Minulla 
on vieläkin tallella nuo pölyiset kirjeet. Löysin vielä yhden kirjeen, jonka olin kirjoittanut 
ystävilleni, ja myös joidenkin ystävieni kuvia. Olin vihainen. Ellei ystäväni olisi koko ajan 
painostanut minua, olisin löytänyt lisää kuvia! Nyt minulla ei ollut yhtään kuvaa jäljellä 
vanhemmistani. En enää muista edes heidän kasvojaan!

Muutaman minuutin kuluttua tuli eräs ei-juutalainen luoksemme. ’Mitä te täällä teet-
te?’ hän tiedusteli.

’Mitä te tarkoitatte sillä, että teemme täällä jotakin? Emme me mitään tee. Katselemme 
vain.’

’Te olette saastaisia juutalaisia! Poistukaa täältä viidessä minuutissa, muutoin teidän voi 
käydä huonosti. Me emme kaipaa juutalaisia! Painukaa hiiteen!’

Sen kuullessani me lähdimme. En koskaan palannut. Minua kuitenkin harmittaa, etten 
mennyt uudelleen jonkun miehen kanssa tarkastamaan koko kivikasaa, löytääkseni vielä 
jotakin, koska siellä oli niin paljon nimikirjoituksin varustettuja papereita, liikepapereita ja 
muita meidän tavaroitamme. Olisi kestänyt pitkään kaivaa kaikki esiin. Mutta tiesin, että 
ylipäätään sinne meneminenkin vaati rohkeutta.

Loppuviikolla sanoin neljälle ystävälleni: ’Kuulkaa tytöt, lähdetään takaisin Tshekkoslo-
vakiaan, Prahaan. En enää halua nähdä puolalaisia. Haluan mennä kotiin Palestiinaan! Me 

selvisimme hengissä! Me emme enää kuulu tänne. Lähdetään!’
Lopulta juna saapui. Se oli ääriään myöten täynnä, mutta sanoin ystävilleni: ’Työntä-

kää kaikin voimin! Meidän on päästävä junaan. Ehkä emme mahdu seuraavaankaan!’ Ka-
vutessamme junaan nyrjäytin jotenkin nilkkani. Jouduimme seisomaan koko yön. Emme 
voineet istua, koska siellä ei ollut penkkejä, emmekä kyenneet istumaan edes siihen missä 
seisoimme, koska siellä oli niin täyttä. Minun täytyi seistä koko yö yhdellä jalalla. Kärsin 
kipuja, mutta nuorena pystyy mihin tahansa.

Kun vihdoin saavuimme Prahaan, tyhjeni koko juna. Sanoin ystävilleni: ’Nyt olemme 
suuressa kaupungissa. Minun on päästävä sairaalaan. En kykene kävelemään, tuskin pystyn 
liikkumaan. Minun on löydettävä Punaisen Ristin asema.’ Näitä ensiapuasemia oli pysty-
tetty lähelle asemia auttamaan palaavia eloonjääneitä. Prahassa oli myös useita erityishoito-
paikkoja, joihin eloon jääneitä vietiin muutamaksi päiväksi hoitoon ja lepäämään. Siellä he 
saivat informaatiota, ruokaa ja he saivat levätä. Heitä autettiin kaikilla mahdollisin tavoin. 
Ja koko operaatio oli hienosti organisoitu! Näin tehtiin Tshekkoslovakiassa. En tiedä tuli-
vatko muut maat ajatelleeksi näin.

Koska Saksa oli miehittänyt Tshekkoslovakian, olivat saksalaiset myös rakentaneet sin-
ne monia työleirejä. Eniten leirejä oli ollut tietysti Puolassa, koska se oli ollut saksalaisten 
suosikkialuetta. Puolalaiset olivat suoriutuneet yhteistyöstä parhaiten. Tshekkiläiset eivät 
suostuneet yhteistyöhön, mutta leirejä rakennettiin siitä huolimatta. 

Niinpä etsimme lähimmän Punaisen ristin aseman ja näytin siellä heille turvonneen 
nilkkani. Sitten minulle järjesttiin sieltä käsin minulle pääsy eräällä heidän klinikoistaan. 
Sain heiltä osoitteen. Minun oli mentävä linja-autolla ja jouduin hyvästelmaan ystäväni: 
’Kuulkaa tytöt! Kyllä te selviätte!’ vakuutin. ’Olen varma, että Prahaan on pystytetty leiri 
eloonjääneitten kohtaamispaikaksi. Kyllä se löytyy!’ He löysivätkin paikan, mihin juutalai-
set kokoontuivat kaikkialta Euroopasta. Minä jatkoin matkaani linja-autolla klinikalle, vain 
pieni reppu selässäni.

Klinikalla oli sairaanhoitajia, lääkäreitä, puhtaita vuoteita, valkoisia lakanoita. Ensimmäi-
seksi sain ihanan kuuman kylvyn. Se oli uskomatonta! He ruokkivat minut ja sitten menin 
vuoteeseen. Lääkäri tuli katsomaan nilkkaani. Hän ei pitänyt siitä. ’Katsotaan! Annetaan sille 
aikaa parantua, mutta ellei se parane kunnolla, niin meidän on leikattava se.’ Silloin sanoin: 
’Annetaan sen olla! Älkää leikatko! Kyllä minä pärjään! Sehän ei ole kuin nyrjähtänyt. Olen 
varma, että tulen ihan kuntoon, kunhan vain saan levätä muutaman päivän.’

Juuri niin tapahtui! Tarvitsin lepoa, niin monen viikon matkustamisen jälkeen, ja nilk-
kani oli todellakin vain nyrjähtänyt. Useimmat ihmiset olivat klinikalla korkeintaan viikon. 
Minä olin siellä kokonaisen kuukauden. Ystävystyin kaikkien kanssa. Voin mainiosti ja 
saatoin jälleen syödä. Aloin lukea tshekkiläisiä kirjoja, ja jonkun ajan kuluttua totuin siihen 
niin, että puhuin kaikkien kanssa tshekkiä. Kun saatoin jo hieman kävellä jalallani, autoin 
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hoitajia. Klinikalle tuli paljon väkeä, joten he arvostivat apuani. He jopa antoivat minulle 
tshekkiläisen nimen, Rejenka.

’Mitkä ovat suunnitelmasi? Mitä olet ajatellut?’ he kysyivät.
’Olen suunnitellut Palestiinaan menoa!’ sanoin.
’Voisithan jäädä meidän luoksemme!’ he kerjäsivät. ’Voisit toimia sairaanhoitajana. Lä-

hettäisimme sinut kouluun, koska olet niin hyvä hoitaja. Jos saat diplomin, voi sinusta tulla 
Tshekkoslovakian kansalainen ja voisit olla meidän kanssamme. Me rakastamme sinua niin 
paljon.’ He olivat myös valmiita adoptoimaan minut! Kaksi miestä jopa rakastui minuun! 
Minulla on vieläkin tallessa tshekinkielinen rakkauskirje. Eräälle nuorelle miehelle sanoin: 
’Koeta ymmärtää! En ole vielä valmis menemään naimisiin. Pidän sinusta kuin veljestäni. 
En siis  saio mennä naimisiin, vaan Palestiinaan.’

Tuntiessani vointini paremmaksi sain luvan käydä ulkona. Löysin nuorten kokoontu-
misleirin osoitteen. Vain nuoret selvisivät hengissä, eivät vanhukset, eivätkä lapset. Halusin 
käydä siellä, toivoen, että sattuisin löytämään edes joitakin tuttuja. Menin sinne linja-au-
tolla ja tulin erään suuren talon luo. Se oli täynnä juutalaisnuoria. He olivat tulleet monista 
eri paikoista. Lähellä ovea istui joku rekisteröimispapereineen.

’Mitä te rekisteröitte?’ kysyin.
’Rekisteröimme niitä, jotka haluavat lähteä Palestiinaan!’ kuului vastaus.
Olin innoissani. ’Ihanaa! ’ huudahdin. ’Laittakaa vain nimeni listaan. Minäkin lähden!’ 

He keskustelivat kuljetuksista. Monet halusivat lähteä Palestiinaan, mutta kukaan ei tiennyt 
mitä kautta sinne voisi mennä. Olimme kuitenkin varmoja, että pääsisimme sinne jotenkin.

Palasin pieneen sairaalaan ja kerroin heille: ’Olen tehnyt päätökseni! Minä lähden! Ikä-
vä kyllä, minun on jätettävä kaikki nämä hyvät ihmiset! ’Pakkasin ja sanoin heille kaikille 
hyvästit. He olivat olleet minulle niin hyviä. Sinne jäivät lähtöäni suremaan  ystäväni ja 
romanssini sankarit. ’Tavataan Palestiinassa!’ huusin perääni.

Saavuin juutalaiskeskukseen, ja jo seuraavana päivänä löytyi jostakin käyttöömme junia, 
ja niin olimme jo matkalla! Juna koostui sekoituksesta tavaravaunuja ja tavallisia vaunuja, 
mutta tällä tavalla matkustaminen ei minua haitannut. Tavarajuna oli tyhjä. Oli kesäaika, 
ja juna alkoi liikkua asemalta. Minne olimme matkalla? Se ei pelottanut! Olimme kaikki 
nuoria, kahdenkymmenenyhden, kahdenkymmenenkahden välillä. Lauloimme yhdessä 
heprealaisia lauluja, vapauden lauluja, lauluja kotoa. Olimme vapaita.

Jonkun ajan kuluttua juna pysähtyi muutamaksi tunniksi. Emme olleet virallisia mat-
kustajia, mutta he sallivat meidän matkustaa tyhjissä osissa. Meille kerrottiin, että kylän 
keskustaan oli noin viidentoista minuutin kävelymatka. Pojat nousivat junasta. He sanoi-
vat: ’Meidän täytyy käydä ostamassa ruokaa! Emme voi istua täällä useita päiviä ilman ruo-
kaa!’ He palasivat tuoden leipää, voita ja mitä olivat onnistuneet saamaan. Jopa veitsen 
he olivat saaneet jostakin. Olimme jääneet eloon ja olimme tottuneet huonoihin oloihin. 
Pääasia kuitenkin oli, että olimme vapaita! Muulla ei ollut väliä. Omistimme yhdet vaatteet, 

emme olleet tyylikkäitä, mutta olimme elossa ja vapaita, ja vain sillä oli merkitystä. Tytöille 
he toivat vähän olkia, ettei heidän tarvinnut nukkua paljailla laudoilla, ja sitten jatkettiin 
matkaa. Aina junan pysähtyessä menivät pojat kyliin. He selittivät keitä olivat, ja kyläläiset 
antoivat heille ruokaa. Näin matkustimme viikon. 

Lopulta saavuimme Landsbergiin, takaisin Saksaan. Se oli suuri leiri, mutta tällä kertaa 
se oli eloonjääneiden leiri. (Leiri oli aikaisemmin ollut saksalaisten sotilasleiri.) Se oli jo hy-
vin järjestäytynyt meidän saapuessamme. Siellä oli jopa pieni juutalainen hallitus. He olivat 
päättäneet, että tytöt ja pojat asuisivat erillään. Siellä ei ollut aviopareja, kaikki olivat nai-
mattomia. Kymmenen tyttöä asui yhdessä huoneessa, kymmenen poikaa toisessa. Ne oli-
vat suuria huoneita, täynnä vuoteita. Sinne oli tuotu rautavuoteita, joissa oli yksinkertaisia 
patjoja, armeijan huopia ja tyynyjä, hyvin riisuttu versio siis. Siellä oli myös yhteiskeittiö. 
Ne, jotka osasivat keittää, keittivät meille kaikille. He keittivät suuria kattilallisia paksuja 
keittoja, ja saimme leipää. Jokainen sai sitä lautasellisen.

U.N.E.R.A. tarjosi ruoat. Vaikka kaikki tapahtui Yhdistyneitten Kansakuntien valvon-
nan alla, niin pääasiassa kuitenkin Yhdysvallat auttoi meitä. He olivat päättäneet auttaa 
meitä, mutta apu tuli useimmille meikäläisille hieman liian myöhään. Amerikkalaiset lä-
hettivät ruokaa ja vaatteita. Siellä oli myös amerikkalaisia sotilaita, ei siis venäläisiä, kuten 
Tshekkoslovakiassa. Saimme leipää, munia ja kaikkea mitä he vain saattoivat lähettää. Saim-
me myös vaatteita ja lehtiä. Me teimme työtä ja jaoimme kaiken. Saimme määräosamme, ja 
se riitti. Kukaan ei enää ollut nälissään. Saimme riittävästi.

Täällä tutustuin amerikkalaiseen kovaan, keltaiseen juustoon. Aluksi en pitänyt siitä. 
’Mitä tämä saippua on?’ kysyin. Saavuttuani myöhemmin Yhdysvaltoihin sanoin: ’Katso-
kaa! Tämä on juuri sitä! Samaa saippuaa!’ Nyt rakastan sitä.

Leiri oli kuin valtio pienoiskoossa, niin hyvin organisoitu! Meillä oli teattereita, tans-
siaisia ja jopa orkesteri. Lauloimme paljon yhdessä. Ihmiset olivat kotoisin useista maista. 
Lauloimme venäläisiä, puolalaisia ja ennen kaikkea tietysti israelilaisia lauluja orkesterin 
säestyksellä. Tanssimme usein hooraa. Joukossamme oli kaikenlaisia kykyjä. Joka ilta leirin 
ovet suljettiin kello kahdeksan. Emme saaneet mennä kaupungille, oman turvallisuutemme 
vuoksi, koska leirin ulkopuolella oli saksalaisia. Portteja vartioitiin niin, ettei kukaan päässyt 
sisälle vahingoittamaan meitä. Tällainen oli tilanne Landsbergissa.

Olin saapunut leirille ’henkivartijoitten’, viidentoista nuoren miehen saattamana. He 
olivat matkustaneet kanssani keskeltä Tshekkoslovakiaa. He olivat suojelleet minua pitkän 
yhteisen matkamme aikana, ja meistä kaikista oli tullut nopeasti ystäviä. Perille saavuttu-
amme meitä yritettiin jakaa eri huoneisiin, mutta ’henkivartijani’ eivät halunneet erota 
minusta. He sanoivat kaikki yhteen ääneen: ’Ei! Ette saa viedä Roziaa tyttöjen huoneeseen! 
Hän kuuluu meidän joukkoomme! Olemme yhtä suurta perhettä!’ 

Viisitoista poikaa ja yksi tyttö, olivat samassa huoneessa! Olin todella rohkea. Minulla 
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oli enemmän onnea kuin harkintaa. Jos nyt vain ajattelenkin sitä aikaa, niin... Silloin ajatte-
lin: ’Olen turvassa! Jos olisin vain yhden pojan kanssa, en olisi turvassa, mutta viidentoista 
pojan joukossa jokainen vahtii toistaan.’ He eivät siis halunneet erota minusta! Olin elossa, 
olin vapaa, olin täynnä elämää. Tanssin ja lauloin, oltuani kuusi vuotta vankilassa. Olin 
ikään kuin lintu, joka oli päästetty häkistään.

Viidentoista pojan huoneessa vaadin saada itselleni yhden nurkan. Sanoin: ’Tarvitsen 
hieman yksityisyyttä! Nukkumista varten tarvitsen oman nurkkani!’ Sitten he ottivat huo-
pia ja tekivät huoneen nurkkaan verhon. Sinne he kantoivat vuoteeni ja tavarani, ja siinä 
oli minun paikkani. Nukuin kuin lapsi. En osannut pelätä, että joku tulisi luokseni yöllä. 
Muut supisivat: ’Oletteko kuulleet, että hän nukkuu viidentoista pojan kanssa samassa huo-
neessa!’ Minä en välittänyt heidän sanomisistaan. Tiesin, ettei kukaan voisi kajota minuun. 
Olin varoittanut heitä: ’Älkää koskeko minuun sormellannekaan! Älkää edes yrittäkö!’ Eikä 
minun tarvinnut pelätä. Moni halusi mennä kanssani naimisiin. Minua kosittiin joka toi-
nen päivä. En antanut periksi: ’Antakaa minun olla jo rauhassa! Haluan olla vapaa! En aio 
mennä naimisiin kenenkään kanssa! Pääsimme juuri vankilasta. Mitä te ajattelette? Miksi 
haluatte mennä kanssani naimisiin? Oletteko kaikki järjiltänne? Ei käy päinsä!’

Heidän joukossaan oli eräs lempeä, hiljainen poika, Motek nimeltään. Hänen luokseen 
kaikki menivät neuvoa saamaan. Minunkin ystäväni menivät itkemään hänen olkaansa vas-
ten ja sanomaan: ’Mitä minun pitäisi tehdä? Rakastan häntä niin, eikä hän halua mennä 
naimisiin!’ Hän kuunteli kaiken tyynesti ja neuvoi heitä sitten: ’Odota! Ole kärsivällinen! 
Ehkä hän muuttaa mielensä!’ Hän oli niin ystävällinen.

Minä olin äänekkäin porukan johtaja. Lauloimme aina ryhmässä. Olin vapaa, ja olin 
siitä kaikesta niin onnellinen, etten kaivannut ketään lähelleni. Halusin vain olla vapaa! 
Jokainen oli ystäväni! En välittänyt siitä mitä minulla oli, tai mitä minulla ei ollut. Olin 
vain onnellinen.

Noin vuoden kuluttua ihmiset alkoivat avioitua. Meillä oli joukossamme yksi rabbi, 
ja hän oli todella kiireinen! Eräänä iltana siellä oli 15 häät. Jokainen päivä oli juhlapäivä! 
Lopulta, helmikuussa 1946, myös minä menin naimisiin Motekin, sen hiljaisen ja lem-
peän pojan kanssa. Hänen kanssaan oli miellyttävää keskustella. Hän oli niin rauhallinen 
ja tasainen verrattuna omaan temperamenttiseen luonteeseeni. En kertonut hänelle omasta 
yläluokan taustastani, enkä perheestäni Puolassa. En halunnut hänen tietävän siitä, koska 
olin varma, että se pelottaisi häntä. Hän oli köyhästä kodista. Jos sotaa ei olisi ollut, ei tätä 
avioliittoa olisi koskaan solmittu. Ei missään nimessä! Joten en kertonut kenellekään. En 
halunnut olla olevinani. Jotkut tytöt kertoivat kaikenlaisia, tehdäkseen vaikutuksen, sellais-
takin, mikä ei ollut edes totta. He halusivat tuntea itsensä tärkeiksi ja tarpeellisiksi, mutta 
itse en koskaan maininnut taustastani kenellekään. Ottakaa minut tällaisena kuin olen! 
Mutta lopulta Motek sai kaiken selville. Monet ihmiset Lodzissa olivat tunteneet perheeni, 

vaikka minä en ollutkaan tuntenut heitä.
Avioliittomme alkuaika oli vaikeaa. Jouduin depressioon. Kaipasin vanhempiani. Itkin 

ämpärikaupalla kyyneleitä. Aloin epäillä ja pelkäsin vastuuta. Ajallaan seestyin. Motek oli 
hiljaisin, ja hänelle minä kuuluin. Tarvitsin hänen kaltaistaan! Tarvitessani järkeviä neuvoja 
olin aina mennyt Motekin, enkä muiden ystävieni luo. Muut olivat liiaksi itseni kaltaisia, 
enkä luottanut heidän neuvoihinsa.

Brittiläisten hirvittävän politiikan vuoksi eloonjääneitten ei sallittu saapua Palestii-
naan. Meidän oli odotettava Saksassa kolme vuotta, ennen kuin Israelin portit vihdoinkin 
avautuivat. Laiton alija alkoi 1946. Kuulimme sydäntä särkeviä tarinoita, kuin konsanaan 
’Exoduksesta – kuinka kamalimmasta mahdollisesta painajaisesta eloonjääneet vihdoin saa-
puivat kotirannoille, vain joutuakseen brittien karkottamina palaamaan takaisin Saksaan, 
tuhottaviksi.

Kuullessamme näitä tarinoita liikuttui sydämemme syvältä, ja päätimme lujemmin 
kuin koskaan, että myös meillä olisi jonain päivänä maa, jota saisimme kutsua omaksemme, 
ja että Israel jälleen jollakin keinolla muuttuisi kotimaaksemme. Lauloimme usein seuraa-
vaa laulua, ja sydämemme löi sen tahdissa: 

’Exodus’

Maailman täytyy kuulla ja olla kauhuissaan
Se täytyi huutaa maailmalle kuin tulen liekki,
laittomien siirtolaisten laulu.
Nuo 4500 taistelivat meren aalloilla.
Juutalainen Exoduksellaan päästyään helvetistä,
vihasta, kaasukammioista.
Hän menee vapauteen kotimaahansa,
Israelin maahan, päivän valkeuteen.’

Vain eilen hän jätti Hitlerin Auschwitzin,
Tuskin he olivat saavuttaneet rannan,
kun britit ajoivat heidät takaisin,
lukittuina kelluviin vankiloihin.
Olkaa hiljaa minun kansani, te tyttäret ja pojat
kaltereiden taa lukitut, vartioikaa kunniaanne
sankarillisesti ja rohkeasti,
laittomat siirtolaiset,
meidän vartijamme.
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Saksan maaperällä vannoimme valan.
Me kannamme lippumme rohkeasti.
Voi kotimaa, sinä kuulet jalkaimme askeleet.
Ne julistavat, että Helvetistä, 
vihasta ja kaasukammioista,
me menemme vapauteen, kotimaahan,
Israelin maahan, päivän valkeuteen.

Myös seuraavaa laulua lauloimme. Saksassa väliaikaisleirillä. Kaikesta kokemastamme huo-
limatta meillä oli edelleen toivoa:

Säe 1:
Laivat purjehtivat vapaana merellä,
purjeet lepattaen vasten taivaan sineä.
Vain minä ja hyljätty äitini
joudumme kätkemään itsemme veneen pohjalle.
Minun veneeni katoaa niin, ettei kukaan voi meitä löytää.
Oi vahva tuuli, tuo äidin lapsi Pyhälle rannalle.
Olemme odottaneet riittävän kauan.

Kertosäe:
Se tulee tapahtumaan, se on jo tapahtunut.
Olemme kaikki yhdessä, me näemme sen, me näemme sen.
Meidän laivamme purjehtii vapaana merellä.
Meidän pyhä toiveemme palata profeettojen maahan
tulee täyttymään. Voin jo kuulla sen.
He tervehtivät meitä:
”Siunattu olkoon hän, joka tulee. ”

Säe 2:
Natsit karkottivat meidät kodeistamme.
Meidän täytyy vielä olla heidän luonaan.
Me jäimme orvoiksi, mutta Hän armahtaa meitä.
Jokaisella kansalla on oma maansa.
Vain meidän täytyi olla hiljaa.
Voi ihmiset, kertokaa meille, milloin se tulee,
meidän odotuksemme päivä.
Me olemme odottaneet liian kauan.

Säe 3:
Meri vaahtosi vihassaan.
Kylmä piinasi meitä.
Kaikesta tästä huolimatta tulimme nuoriksi jälleen,
nähdessämme rannikon.
Vaikka olimme aivan uuvuksissa,
tunsimme olevamme kuin liput, jotka liehuvat
kirkkaasti tuulessa.
”Shalom” me huudamme, ja sitten, aivan välittömästi
sotalaivat ympäröivät meidät. 
Meidän onnemme on päättynyt.
Meidät lähetetään takaisin, mutta...

Kertosäe:
Se tulee tapahtumaan, se on jo tapahtunut.
Olemme kaikki yhdessä. Me näemme sen, me näemme sen.
Meidän laivamme purjehtii vapaana merellä.
Meidän pyhä toiveemme palata profeettojen maahan
tulee täyttymään. Voin jo kuulla sen.
He tervehtivät meitä:
”Siunattu olkoon hän, joka tulee.” 

Vuonna 1948 kuulimme lopulta uutisen. Vihdoinkin meillä on oma maa, Israel! Se on 
meidän! Koko leiri juhli. Voi, kuinka juhlimme! Kuka kykenisi kuvaamaan iloamme?”...
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33. LUKU

”KAKSI RISTIÄ” 

Pian kuultuani Rozian tarinan palasin Jerusalemiin, muokatakseni hänen suullisen ker-
tomuksensa kirjalliseen muotoon. Jokainen käsikirjoituksen kanssa viettämäni tunti 
oli koettelemus. Itkin kirjoittaessani ja kuunnellessani hänen tuskaansa. Työstäessäni 

hänen tarinaansa tai lukiessani kirjoja holokaustista tunsin voimakkaasti, että kaasukammi-
ot eivät merkinneet juutalaisten loppua. Olin varma, että he olivat heti olleet tervetulleita 
Isän käsivarsille, olivathan he osana iankaikkista liittoa, ja nyt heitä oli vainottu Hänen 
nimensä tähden, Hänen vanhuskautensa tähden. Tunsin myös hyvin voimakkaasti, ettei 
kaikki ollut ohi heidän kiduttajiensakaan osalta. Myös heille oli varattuna oma paikkansa, 
hyvin, hyvin kaukana taivaasta. ”Sillä joka teihin koskee, se koskee hänen silmäteräansa...” 
(Sakarja 2:8). Työstäessäni Rozian tarinaa hiljaisessa huoneessani Jerusalemissa, en osannut 
aavistaa, millaisen tehtävän Herra minulle pian antaisi Saksan sydämessä.

Rozian tarina täytti viisi kasettia, ja jokaisen päivätyön jälkeen tunsin itseni hyvin uupu-
neeksi ja surulliseksi. Mutta vihdoin, kolmen viikon työn jälkeen, Rozian tarina oli valmiina 
liitettäväksi kirjaani. Sain viimeisen tarkastukseni valmiiksi eräänä perjantaina, helmikuun 
alussa v. 1983. Myöhemmin samana päivänä, syödessäni lounasta Sidin ja Betsyn kanssa, 
totesin: ”Työ on vihdoinkin valmis. Voi miten toivonkaan, ettei minun enää koskaan elä-
mäni aikana tarvitsisi matkustaa Saksaan!” Tarkoitin sitä myös kaikesta sydämestäni.

Heti seuraavana päivänä, viettäessäni hiljaista sapattia kotonani, puhelin soi. Puhelu 
tuli Münchenistä. Minut kutsuttiin perustamaan järjestöä, joka auttaisi käytännön asioissa 
sellaisia Israelissa asuvia iäkkäitä juutalaisia, jotka olivat jääneet eloon holokaustista. Tiesin 
heti, että Herra odotti minun hyväksyvän kutsun. Ristiriitaisella mielellä lupasin saapua 
ajoissa Müncheniin ehtiäkseni kokoukseen. Herra kehotti minua ottamaan yhteyttä myös 
Wolfgangiin Norjassa, koska hän oli toiminut tulkkinani lukemattomissa tilanteissa (sekä 
Norjassa että Saksassa). Myös hän pystyi saapumaan kokoukseen.

Ironista kyllä, minun oli määrä lähteä Israelista Müncheniin purim-päivänä. Juuri sinä 
päivänähän koko Israel juhlii, saatuaan aikanaan suuren voiton Persiasta, ja juutalaiset olivat 
pelastuneet tuholta.

Koko kansa viettää joka vuosi purim-juhlaa. ”Heidän on vietettävä ne päivät pito- ja 
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ilopäivinä ja lähetettävä toisilleen maistiaisia ja köyhille lahjoja...” (Ester 9:22).  Minä läh-
din tästä juhlasta ja matkustin maahan, joka oli tehnyt maailmanhistorian suurimman syn-
nin ihmisyyttä vastaan, eikä ainoastaan vain jotakin ihmiskuntaa vastaan, vaan Jumalan 
valittuja vastaan.

Saavuttuani Münchenin lentokentälle Wolfgang ja saksalaiset ystävät,  olivat minua 
vastassa. Wolfgang oli saapunut aikaisemmalla koneella Oslosta. Minua oli vastassa myös 
persialainen perhe. Oli ironista, että purim – päivänä tapasin persialaisen perheen.  Hei-
dät oli pakotettu pakenemaan Iranista edellisenä vuonna, ja vaimo, (ihastuttava ihminen), 
oli ottanut Jeesuksen vastaan paria kuukautta myöhemmin. Meidät oli kutsuttu heidän 
luokseen päivälliselle seuraavana päivänä. Hans, rakas saksalainen uskonveli, toivotti minut 
tervetulleeksi, ojentamalla minulle kauneimman näkemäni kukkakimpun.

Irmi, nainen, joka oli kutsunut minut Müncheniin, vei Wolfgangin ja minut heti 
erääseen suureen, kristilliseen tilaisuuteen kaupungilla. Kokouksen jälkeen minua tervehti 
erään seurakunnan pastori. Olin puhunut hänen seurakunnassaan vuonna 1981. ”Olen pa-
hoillani, etten tiennyt Teidän olevan täällä tällä viikolla. Olisin taas kutsunut Teidät puhu-
maan seurakuntaamme!”, hän sanoi. ”Meillä on iltatilaisuus keskiviikkona, mutta olemme 
jo järjestäneet erään filippiiniläisen lähetyssaarnaajan puhumaan sinä iltana. Se on sovittu 
jo aikaa sitten, joten suunnitelmaa on mahdotonta muuttaa, mutta voimme antaa teille 
viisitoista minuuttia puheaikaa, jos se sopii. ”

”Hienoa!”, vastasin. ”Kiitos hyvin paljon!” Viisitoista minuuttia tuntui minusta pitkältä 
ajalta. Enhän ollut suunnitellut puhuvani mitään.

Seuraavana päivänä olimme ihastuttavalla vierailulla persialaisen perheen luona. Koko 
sen päivän Herra puhutteli minua mitä erikoisimmalla tavalla. Vahvistus tuli illalla, kun 
emäntämme näytti meille filmin suuresta, kristillisestä juhlasta. Se oli iloinen tapahtuma, 
jossa tanssittiin, laulettiin ja iloittiin Herrassa; ja kaiken aikaa Herra toisti minulle kysy-
mystä, jota Hän oli kysynyt minulta koko päivän. ”Oletko halukas kulkemaan toisenlaisen 
tien? Oletko valmis olemaan epäsuosittu puhuja? Oletko halukas seuraamaan minua, surujen 
miestä, ristin tiellä?...” Minulla ei ollut aavistustakaan, mihin Hän viittasi, mutta kutsusta 
ei voinut erehtyä.

Seuraavana aamuna Herra kehotti minua kertomaan Wolfgangille ja muille ystävilleni 
profetian, joka minulle oli annettu niin monia vuosia aikaisemmin, kuinka ”kaksi ristiä tu-
lisi seuraamaan minua, minne vain menisin...” Selitin edelleen: ”Saadessani tämän profetian 
en tuntenut Jeesusta, joten se ei merkinnyt minulle mitään. Mutta siitä lähtien, vuosien 
kuluessa, olen alkanut ymmärtää sitä yhä enemmän. Ensimmäinen risti on tietysti Jeesuk-
sen risti, sehän meidän on aina pidettävä edessämme. Se muistuttaa siitä, mitä syntiemme 
taakan vastaanottaminen Hänelle maksoi. Ja toinen risti on se, minkä Herra on valmistanut 
meidän jokaisen kannettavaksi, koska oikea polku taivaaseen on vaikeakulkuinen.” Kerroin 

heille myös, kuinka erikoisesti Herra oli puhutellut minua edellisenä päivänä.
Varhain iltapäivällä vetäydyin hetkeksi huoneeseeni lepäämään ja rukoilemaan. On 

mahdotonta kuvailla mitä tapahtui, mutta heti polvistuttuani rukoilemaan minulla oli hy-
vin kummallinen, sanoin kuvaamaton ja hyvin epämiellyttävä tunne. Pienen hetken näin 
jotakin, jonka täytyi olla näky, vaikka en ole koskaan aikaisemmin nähnyt näkyä, enkä 
koskaan tämän jälkeenkään. Joka tapauksessa näin selvästi kallion pistävän esiin syvän kui-
lun yllä, ja kallion reunasta riippui Saksa yhden ainoan langan varassa. Kallion yläpuolella 
näin kirvestä pitävän käden joka oli valmiina katkaisemaan viimeisen jäljellä olevan langan, 
Saksan viimeisen siteen kallioon. Vaara oli ilmeinen kaikille muille, paitsi saksalaisille, jotka 
olivat niin itseensä tyytyväisiä, kuin vain on mahdollista. ”Mitään ei tapahdu! Katsokaa ai-
neellista hyvinvointiamme! Katsokaa rikkauttamme, saavutuksiamme! Kaikki on hyvin! ”

Herra sanoi: ”Yksikään kansa ihmiskunnan historiassa ei ole tehnyt niin julmaa syntiä 
minua ja minun kansaani vastaan kuin saksalaiset toisen maailmansodan aikana. Armossani 
olen odottanut lähes sukupolven ajan merkkiä, että saksalaiset olisivat tehneet parannuksen 
minuun kohdistuneesta synnistään. Minä odotan vielä hetken, mutta ellei parannusta vie-
läkään tule, niin minun on langetettava tuomioni, sillä muuten sanani ei ole tosi...”

Herra lupasi Aabrahamin kautta, että hän siunaisi niitä, jotka siunaavat juutalaisia, ja 
kiroaisi niitä, jotka heitä kiroavat. Jos katselemme kaikkia Israelin vihollisia kautta vuosi-
satojen, niin useimmat niistä ovat kadonneet jo kauan sitten. Vielä tänäänkin saatamme 
selvästi nähdä mitä on tapahtunut ’suurelle brittiläiselle kansanyhteisölle, missä aurinko ei 
milloinkaan laske’. Herra toimi välittömästi sen jälkeen, kun juutalaisia pakolaisia kohdel-
tiin niin julmasti heidän yrittäessään paeta Palestiinaan, pelätessään kuolemanleirejä. ’Suuri 
brittiläinen kansanyhteisö’ on kadonnut, ja vuodesta 1940 Britannia on kärsinyt suurista 
sisäisistä ongelmista ja vaikeuksista. Tuomio on tullut Puolan ja monen muun Itä-Euroopan 
kansan ylle. Saksan kohdalla Herra on odottanut lähes sukupolven ajan jonkinlaista merk-
kiä parannuksen tekemisestä, ennen kuin tuomio lankeaa, sillä Saksa on erikoistapaus. Mi-
kään maa sitten maailman luomisen ei ole syyllistynyt vastaaviin rikoksiin ihmiskuntaa ja 
Hänen valittua kansaansa vastaan samoin, kuin toisen maailmansodan aikana.

Kysyin Herralta: ”Mutta eivätkö saksalaiset olleet saatanan onnettomia uhreja?” Hän 
vastasi välittömästi: ”Ei se ole niin yksinkertaista. Saksalaiset ovat ylpeitä sydämessään. 
Tämä ylpeys teki kaiken mahdolliseksi, ja tämä sama ylpeys on estänyt heitä nöyrtymästä 
parannukseen minun edessäni – tähän päivään asti.”

Aina kun luin jonkun holokaustista eloonjääneen kirjoittaman kirjan, tai kuunnellessa-
ni Rozian omaa tarinaa, tunsin kerta toisensa jälkeen, kuinka hirvittävästi Herra on kärsinyt 
kansansa kanssa noina pimeinä päivinä. Sellaista Hän ei saattaisi jättää huomiotta, tai vain 
unohtaa. Ja niin tiesin, että Hänen minulle antamansa sanoma oli tullut Hänen sydämensä 
syvyydestä. Tuomion täytyy langeta, ja se tulee lankeamaan, koska Jumala on pyhä ja hän 
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on uskollinen sanalleen. Minuun vaikutti syvästi se, että vaikka holokausti on aiheutta-
nut kärsimystä Herralle, oli Hänen rakkautensa niin suuri, että Hän edelleen kaipasi saada 
tarjota saksalaisille armoaan ja anteeksiantamustaan. Jos he vain etsisivät sitä. Hän tarjosi 
heille vielä uutta mahdollisuutta tunnustaa syntiensä valtavuuden ja kääntyä parannuksessa 
Jumalan anteeksiannon puoleen.

Käsittäessäni, että Herra oli tuonut meidät Saksaan kertomaan tämän sanoman, koin 
ristiriitaisia tunteita. Olin nähnyt Saksassa sellaista kovuutta, että tiesin tällaisen sanoman 
läpiviennin vaativan todella Herran suurta armoa! Pelkkä ajatuskin oli pelottava. Yritin 
ehdottaa Herralle, että Hän valitsisi jonkun toisen, mieluiten saksalaisen, mutta Herra oli 
ehdoton. Tällaisen sanoman oli tultava joltakin juutalaiselta. Oli hämmästyttävää, että vaik-
ka saksalaiset olivat tuhonneet yli kolmanneksen maailman juutalaisväestöstä, niin juuri 
juutalaisen tuli tarjota Herran rakkautta Saksan kansalle. Sanoma parannuksen tekemisestä 
oli vihoviimeinen, minkä koskaan halusin Saksalle jakaa. Mutta syvällä sydämessäni tiesin, 
että tämä oli valtava taakka Isän sydämellä. Sain syvän tietoisuuden Hänen rakkautensa 
suuruudesta! Hän oli kestänyt niin paljon tuskaa, ja siitä huolimatta Hän edelleen odotti, 
rakasti, toivoi ja tarjosi armoaan, ennen kuin Hänen vihansa lankeaisi.

Kerroin kaiken Wolfgangille. Tiesin, että hänellä, syntyperäisenä saksalaisena, olisi 
omat vaikeutensa tällaisen sanoman tulkitsemisessa. Rukouksen jälkeen myös hän tiesi, että 
sanoma oli julistettava. Ymmärsimme molemmat, että Herra oli antanut vuosien kuluessa 
vahvan siteen Wolfgangin, Jennyn ja minun välille. Tällaisen sanoman välittäminen olisi 
mahdotonta jollekin ventovieraalle, tai jollekin, joka ei ole henkilökohtaisesti ollut Jumalan 
syvässä käsittelyssä. Wolfgang oli ollut aikaisemminkin tulkkinani, sekä Saksassa, että Nor-
jassa, ja oli oppinut etsimään Herralta viisautta niin, että sanoma virtasi kauttamme.

Kerroimme koko tarinan myös emännällemme ja hän vahvisti sen voimakkaasti, ja 
kertoi meille kyynelsilmin, että monet uskovat tunsivat Herran tuomioiden olevan lähes-
tymässä. ”Sinun on vietävä tämä sanoma, Esther, ja auttakoon Herra sinua sanomaan sen 
selkeästi ja voimakkaasti!” hän sanoi.

Palasimme seuraavana päivänä persialaisen perheen kotiin ja päätimme matkustaa 
yhdessä lauantaina Dachaun keskitysleirille. Keskustellessamme asiasta sanoi persialainen 
isäntämme: ”Meillä on videot ja meillä sattuu myös olemaan koko videonauha filmistä 
’Polttouhrit’. Voin laittaa filmin heti päälle, jos haluatte nähdä sen. ”

Tunnistimme heti Wolfgangin kanssa Herran käden tarttuneen asioihin, ja niinpä kat-
soimme illalla ensimmäiset neljä tuntia filmiä. Kuultuani Rozian tarinan ja luettuani mo-
nien eloonjääneiden kertomuksia, saatoin todeta, että filmistä puuttui holokaustin julmim-
mat tapahtumat. Katsellessani sitä Herra sai minut syvällisesti tuntemaan Hänen suuren 
tuskansa. Tiesin, että Hänen tuomionsa täytyi tulla. En osaa kuvailla miltä tuntui katsella 
tuota filmiä keskellä Saksaa, ollessani Herran syvässä puhuttelussa koskien tuota painajaista. 

Itkin niin, että luulin sydämeni murtuvan.
Kokous oli seuraavana iltana. Kammottava tunne viipyi ylläni koko päivän. En halun-

nut julistaa näin vaikeaa sanomaa. Olisi ollut paljon helpompaa puhua onnellisista asioista, 
tai olla sanomatta yhtään mitään. Mutta me molemmat tiesimme, että meidän oli nyt jätet-
tävä kaikki Jumalan käsiin!

Noustessamme autosta illalla juuri ennen kokousta näimme jotakin, joka salpasi hen-
kemme. Muurilla, aivan meidän edessämme oli kaksi aivan täydellistä ristiä. Ne olivat muo-
dostuneet valosta, joka osui liikennemerkkiin. Toinen risti oli voimakkaampi ja tummempi, 
toinen oli ikään kuin ensimmäisen varjo. Se oli niin kaunis ja täydellisesti muotoiltu kuva, 
että sen olisi voinut ripustaa taidegallerian seinälle. Katsellessamme ristejä tunsimme Her-
ran läheisyyden voimallisesti. Tiesimme, että tämä oli Hänen vahvistuksensa sanomalle, 
jonka olimme nyt antamassa.

 Pastori tuli heti, saavuttuamme kirkkoon, tervehtimään meitä ja sanoi: ”Teille on va-
rattu tänään vain kymmenen minuuttia aikaa, ei viittätoista, kuten ensin oli suunniteltu. 
Toivottavasti se riittää teille!” Tietysti minä tiesin, ettei se riittänyt. Tällaista sanomaa ei 
kerta kaikkiaan puhuttu kymmenessä minuutissa. Hengähdin syvään, rukoilin nopeasti ja 
selitin sitten: ”Sen jälkeen kun tapasimme sunnuntaina, on Herra antanut meille sanoman. 
Sitä ei voi kertoa kymmenessä minuutissa, mutta tiedän myös, että te ette pysty saamaan 
meille enempää aikaa tämäniltaiselta puhujalta. Ja jos totta puhutaan, en haluaisi puhua 
siitä sanomasta lainkaan. Sen kertominen vaikuttaa mahdottomalta! Saanko pyytää teitä 
kuitenkin rukoilemaan asian puolesta.” Hän lupasi rukoilla ja käveli pois.

Kymmenen minuutin kuluttua hän palasi ja sanoi: ”En koskaan ennen ole tehnyt täl-
laista, mutta kävin ottamassa selvää tämän talon henkilökunnalta, onko tämä halli käy-
tettävissä huomenillalla, ja se on. Pidämme silloin erityiskokouksen, jolloin koko ilta on 
teidän. Minulla on sellainen tunne, että teidän puheenne tulee vahvistamaan sen, mikä on 
ollut omalla sydämellämme.” Hän ilmoitti läsnäolijoille, että Herra oli antanut minulle 
Saksaa koskevan erityissanoman, ja sen tähden pidettäisiin seuraavana iltana uusi kokous. 
Hän kehotti jokaista osallistumaan. Olimme hämmästyneitä. Ovet olivat nyt avautuneet 
vastaanottamaan sanomamme!  Herra oli muuttanut tilanteen kymmenminuuttisesta koko 
illaksi. Tunsimme itsemme tosi avuttomiksi ja tiesimme, että nyt meidän oli luotettava 
Herraan lujemmin kuin koskaan.

Seuraavana päivänä vietimme paljon aikaa rukouksessa. Rukoilimme, että Herra toisi 
haluamansa ihmiset kokoukseen ja että Hän veisi sanoman suoraan heidän sydämiinsä. 
Meidät oli tehty halukkaaksi toimimaan Hänen äänikanavanaan, mutta ainoastaan Herra 
saattoi antaa sanoille elämän. 

Vihdoin koitti ilta. Sydämeni hakkasi villisti, mutta Herra auttoi, ja saatoin selkeästi 
välittää Hänen sydämensä syvän taakan. Lopuksi sanoin: ”En tiedä miksi minun piti tulla 
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tänne kertomaan tämä sanoma – maahan, joka huutaa – kansani veren kyllästämänä. Vaik-
ka holokausti aiheutti Herralle käsittämättömiä kärsimyksiä, rakastaa Hän edelleen teitä. Ja 
Jumalan armosta minä rakastan teitä ja rukoilen, että parannuksen tekemisen myötä Jumala 
armahtaisi tätä maata. Parannuksen tekemisen sijasta vanhat ihmiset ovat sanoneet: ’Me 
emme tienneet mitään.’ Se ei ole totta. Tarvittiin tuhansia ihmisiä suorittamaan miljoonien 
ihmisten teloitus. Jokainen näistä henkilöistä oli jonkun toisen aviomies, veli, poika, äiti 
tai isä. Vain hyvin harvat saattavat rehellisesti seisoa kaikkitietävän Isän edessä ja sanoa: 
’Me emme tienneet mitään.’ Jos kaikki asuma-alueenne juutalaiset katoavat, te tiedätte sen. 
Jokainen tiesi ’Kristalliyöstä’. Hitler esitti selkeästi suunnitelmansa, kuinka hän eliminoisi 
juutalaiset ja ratkaisisi ’juutalaisongelman’. Hänen suunnitelmansa hyväksyttiin. Ihmiset 
tiesivät.

Nuoret ihmiset sanovat: ’Mutta meillä ei ollut mitään tekemistä sen kanssa! Tuomio 
uhkaa Saksaa kansakuntana, joten se koskettaa jokaista. Teidän on syytä luopua ylpeydes-
tänne ja kopeudestanne ja yrittää nöyryydellä ymmärtää Jumalan tuskan syvyys, kun Hän 
on tarkkaillut kaikkea täällä tapahtunutta. Vain siten aito parannuksenteko ja anteeksianto 
ovat mahdollista...” 

Jälkeenpäin monet tulivat kertomaan, kuinka sanat olivat osuneet syvälle heidän sydä-
miinsä. Se lohdutti, mutta me tiesimme myös, että meidän vastuumme loppui tähän. Mitä 
tämän jälkeen tapahtuisi, riippui yksinomaan Saksan kansasta.

Seuraavana iltana matkustimme pieneen, saksalaiseen kaupunkiin Münchenin ulko-
puolelle. Meidät oli kutsuttu puhumaan pienelle Raamattupiirille. Saavuttuamme huoma-
sin, että huoneessa oli useita nuoria. ”Voi Herra”, rukoilin. ”Ei kai minun vain ole puhut-
tava samaa sanomaa täälläkin,.. eihän? Täällä on niin paljon nuoria!” Mutta Hän muistutti 
minua välittömästi niistä monista tuhansista, ja taas tuhansista nuorista juutalaisista, joilla 
kaikilla oli myös ollut omat suunnitelmansa ja toiveensa, ja jotka natsit olivat julmasti mur-
hanneet. Tiesin, että myös nuorten saksalaisten oli kuultava sanoma. Lopullisena päämää-
ränäänhän Herra kuitenkin oli tarjoamassa armoaan.

Puheeni päätteeksi pidettiin rukoushetki. Rukoukset olivat kallisarvoisia, etenkin nuor-
ten rukoukset. Saatoin todeta, että sanoma oli jälleen annettu Hänen armossaan. Pastori 
tuli jälkikäteen keskustelemaan kanssamme ja sanoi: ”Olkoon tämä teille vahvistukseksi. 
Me tunnemme, että tuomio on lähellä. Tiedämme myös, että Hän edelleen tarjoaa meille 
parannuksen mahdollisuutta, mutta että jäljellä oleva aika on hyvin lyhyt. Hyvin lyhyt. 
Kiitos, että kerroitte meille näin vaikean sanoman. Ymmärrän hyvin, mitä se teille maksaa.”

Antisemitismi kuohuu Saksassa nykyisin pinnan alla. Israelin vastaiset valheet tiedo-
tusvälineissä ovat kaivaneet sen uudelleen esille. Sinä iltana saimme esimakua noista syvälle 
kätketyistä tunteista. Kaksi nuorta miestä tuli keskustelemaan kanssamme. Heistä huokui 
niin voimakas ylpeys ja juutalaisten halveksunta, että he olisivat aivan hyvin voineet tulla 

suoraan SS -joukoista. Toinen heistä ei ollut lainkaan huomannut, että olimme tulleet tar-
joamaan heille Herran armoa. Hän katsoi minua teräksensinisin silmin ja sanoi: ”Te tulitte 
tänne vain siksi, että vihaatte meitä. Kuinka saatatte syyttää saksalaisia kuuden miljoonan 
juutalaisen tappamisesta kaiken sen jälkeen, mitä te teitte Libanonissa?” 

Minusta tuntui uskomattomalta, että saksalaisten mielestä heillä oli moraalinen oikeus 
tuomita Israel! Tulin siitä hyvin surulliseksi. Tiesin myös, että olisi hyödytöntä selittää, ettei 
Israel ollut syyllinen Libanonin joukkomurhiin, Yritin keskustella hänen kanssaan, mutta 
hänen sydämensä oli suljettu. Lopulta sanoin vain: ”Yritä ymmärtää, etten syytä Saksaa 
kuuden miljoonan juutalaisen tappamisesta. Te teitte sen, ja niin kauan kunnes hyväksytte 
sen, on parannuksen tekeminen mahdotonta.” Hän syytti myös Wolfgangia saksalaisten 
pettämisestä. Wolfgang rohkaisi häntä viemään kaiken Herran eteen. Tiesimme molemmat, 
ettei sanomaamme otettaisi vastaan, tai että sitä vastustettaisiin syvästi. Näytti siltä, ettei 
Saksassa olisi minkäänlaista hologaustiin suhtautumisen välimaastoa.

Seuraavana päivänä vierailimme Dachaussa ja näimme kartan kaikkialle Eurooppaan 
levinneistä keskitysleireistä. En hallinnut tunteitani seisoessani leirin porttien sisäpuolella.

Iltapäivällä osallistuimme Jerusalemissa asuvien, holokaustista henkiin jääneiden autta-
mistyön perustamiskokoukseen. Tämähän oli alun perin tuonut meidät Müncheniin. Irmi, 
järjestön perustaja, rakas saksalainen sisar, joka oli kutsunut meidät mukaan, kertoi melko 
yllättävän kertomuksen. ”Noin vuosi sitten Herra antoi minun vastuulleni tämän palve-
lemisen muodon. Sain auttaa eloon jääneitä Jerusalemissa. Minun on myönnettävä, ettei 
minulla ollut riittävää uskoa yrittää tällaista projektia, mutta juuri silloin eräs ystäväni täältä 
Münchenista kertoi minulle seuraavan tarinan. Se auttoi minua alkuun tässä työssä. Hän 
kertoi lähettäneensä 200 Saksan markan suuruisen lahjoituksen eräälle juutalaiselle, Jeru-
salemissa asuvalle uskovalle. Vähän ajan päästä hän sai rahansa takaisin. Tämä juutalainen 
uskova oli kirjoittanut:

”Kiitos hyvin paljon lähettämästäsi rahasta. Tiedän, että Herra siunaa sinua siitä. 
Mutta minä elän vain uskon varassa, ja Herra on säätänyt ehdottoman säännön, 
että saan kertoa taloudellisista tarpeistani vain Hänelle. Kun ensimmäinen kirjeesi 
saapui, ei minulla ollut juuri ollenkaan rahaa. Olin ’vihjaissut’ sinulle, että mi-
nulla oli taloudellisia vaikeuksia. Sen tähden, kun suloinen lahjasi saapui, neuvoi 
Herra minua palauttamaan sen sinulle. Sinun tulee rukoilla ja varmistua, toivoiko 
Herra sinun lähettävän sen, vai oliko se ainoastaan ’vihjeestäni’ johtunut lahjoi-
tus!”

En ollut koskaan aikaisemmin kuullut tällaisesta, ja se antoi minulle uskoa, että minun oli 
aloitettava tämä työ...”
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Olin jälleen kiitollinen Herralle, joka oli auttanut minua tottelemaan näinkin pienessä asi-
assa, koska tämä kuuliaisuuden askel oli kantanut hedelmää. Nyt ymmärsin, miksi juuri 
minut oli kutsuttu osallistumaan tähän työhön.

Koko viikon ajan, jonka olimme Saksassa, muistutti Herra jatkuvasti sekä Wolfgangia 
että minua siitä, mitä saksalaisten käsissä oli tapahtunut. Hän ei antanut meidän unohtaa 
sitä hetkeksikään. Tunsimme, että meidän oli palattava Saksaan niin usein kuin tarvittiin 
– aina, kun ovi avautuisi tälle sanomalle. Olimme molemmat hämmästyneitä kaikesta ta-
pahtuneesta, ja erotessamme lentokentällä saatoimme vain ihmetellä, mitä tulevaisuus toisi 
tullessaan.

34. LUKU
”HERRA ON KOROITETTU
YLITSE KAIKKIEN KANSAKUNTIEN”

Palattuani jälleen Jerusalemiin vahvisti Herra minulle, että minun olisi lähdettävä 
huhtikuussa 1983 Patmoksen saarelle ja työskenneltävä siellä yksinäni kirjan parissa. 
Hetkessä Hän muutti vaikean tehtävän suureksi iloksi, ja lupaus saada viettää kaksi 

kuukautta Herran kanssa kahden, maailmanmenon meitä häiritsemättä, oli palsamia era-
kon sydämelleni.

Herran johdatuksesta Sid ja Betsy päättivät saattaa minut Patmokselle ja auttaa minua 
löytämään asuinpaikan. He lupasivat myös ympäröidä minut rukouksella. Pysähdyimme 
ensiksi Ateenaan ja vietimme muutaman mukavan päivän Nellien ja Sophian kanssa, jon-
ka jälkeen matkustimme laivalla Patmokselle, Dodekanesian saarille. Minulla oli valtava 
määrä matkatavaroita, sähkökirjoituskone, sekä kahden kuukauden kirjoitustarvikkeet ja 
materiaalit. Lautta pysähtyy Patmoksen satamassa vain viideksi minuutiksi, joten meillä oli 
varsinainen työ raahata laivasta koko omaisuutemme niin lyhyessä ajassa!

Heti ensimmäisenä aamuna lähdimme etsimään minulle sellaista asuntoa, jonka saattaisin 
vuokrata tuleviksi viikoiksi. Pysähdyimme kahteen paikkaan kysymään pientä asuntoa, ja mo-
lemmista meidät ohjattiin Antonioksen, erään saarelaisen luo. Tämä Antionios tuli puolelta 
päivin meitä tapaamaan ja vei meidät autolla katsomaan vuokrattavia asuntoja. Heti sisään 
astuessamme tiesimme, että tämä oli se asunto, jonka Herra oli valinnut! Se oli monin ta-
voin sopiva! Se oli suuri huone kaukana sataman hyörinästä. Siinä oli useita ikkunoita, pieni 
keittiötila ja suuri, tukeva pöytä. Pöydän äärestä aukeni kaunis näköala pieneen puutarhaan 
ja ympäröivään maalaismaisemaan. Ikkunoista saatoin nähdä Ilmestysluolan kirkon. Luolas-
sa Johannes oli saanut ilmestyksen meidän aikaamme koskevista asioista. Paikan kauneus ja 
rauha tulvivat Isän rakkautta niin, että se oli miltei musertavaa. Pienen asunnon vuokra oli 
ainoastaan kuusi dollaria päivässä! Oli rohkaisevaa tietää, että Herra oli kulkenut edellämme ja 
valmistanut huolellisesti tietämme. Asiat ovat niin yksinkertaisia, jos vain olemme kuuliaiset 
Hänen johdatukselleen. Meiltä oli kulunut vajaa päivä näin ihanteellisen paikan löytämiseen.

Sid ja Betsy auttoivat minua asettumaan taloksi. He rukoilivat kanssani kerran päivässä 
ja olivat suurena rohkaisuna. Kun heidän lopulta oli lähdettävä saarelta palatakseen Israeliin, 



584 585

seisoin surullisena satamassa vilkuttamassa, kunnes laiva vihdoin lipui pois näkyvistä. Työ 
kirjan parissa alkoi. Kirjoitin koneella kuusi tuntia päivässä, paitsi sapattina. Ilman häiriöitä ja 
keskeytyksiä työ eteni poikkeuksellisen nopeasti. Olin innoissani! Lähimmät naapurini olivat 
kana, sekä äänekäs kukko. Rauhallisuus ja hiljaisuus olivat lahjoja suoraan Isän sydämeltä.

Vihollinen jatkoi kuitenkin vastustamistaan, ja minun täytyi usein taistella rukoukses-
sa, ennen kuin saatoin jatkaa työtäni. Eräänä aamuna herätessäni tunsin sielunvihollisen 
painostuksen, ja mieleeni tulivat elävästi Paavalin sanat:
 

”Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, 
valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan...”
Ef. 6:12

 
Painostus oli kovaa, ja väsyin, koska taistelu oli jatkuvaa. Kuinka silloin toivoinkaan, että 
minulla olisi siivet, joilla lentää kaikkien näiden kurjien ongelmien yläpuolelle. ”Voisinpa 
olla niin Sinun läheisyydessäsi, etteivät nämä maalliset asiat enää vaivaisi minua”, sanoin 
Herralle kaivaten.

Myöhemmin samana päivänä menin linja-autolla saaren korkeimmalle kohdalle ja py-
sähdyin eräälle kivimuurille katsomaan kimaltelevaa Aigeianmerta. Yllättäen ärsyyntyi eräs 
ilmeisesti auringonpaisteessa lepäillyt käärme ja hyökkäsi minua kohti. Jumalan armosta 
en loukkaantunut, mutta siitä huolimatta kokemus oli pelottava. Palattuani huoneeseeni 
pudotin vahingossa pienen sähkökirjoituskoneeni golf-pallon, ja se murtui. Se oli ainoa 
goottilaistyyppinen, jota olin käyttänyt kirjassani. Olin kauhuissani. Siihen mennessä olin 
kirjoittanut jo viisikymmentä sivua. Kirjoittaminen oli ollut hyvin tarkkaa, koska olin val-
mistanut käsikirjoituksen suoraan painajille. Tiesin, että joutuisin nyt joko kirjoittamaan 
kaikki viisikymmentä sivua uudelleen erilaisella tekstityypillä, tai matkustamaan laivalla 
takaisin Ateenaan, yrittääkseni löytää sieltä uuden golf-pallon englantilaisilla kirjasimilla. 
Olin niin lannistunut, että saatoin vain istua pöytäni ääressä kasvot käsiin hautautuneina.

Lopulta tiesin, että täytyisi olla toisenlainenkin ratkaisu. Tiesin, että Herra oli anta-
nut minulle tehtäväksi tämän kirjan kirjoittamisen ja että Hän jotenkin auttaisi minua 
jatkamaan työtäni! Aloin lakaista lattiaa, ja noin puolen tunnin kuluttua löysin kaksi mini-
maalisen pientä palaa, jotka olivat irronneet golfpallosta. Liimasin huolellisesti palaset golf-
palloon tietäen, että ainoastaan Herra saisi sen toimimaan tehokkaasti. Rukoilin hartaasti 
ja jätin sen odottamaan seuraavaan päivään. Tarkistettuani sen seuraavana päivänä, näytti 
se sellaiselta kuin se olisi juotettu yhteen, ja saatoin käyttää sitä jälleen jäljellä olevat viikot.

Seuraavana iltana istuin mäenharjalla katselemassa auringonlaskun kauneutta veden 
yläpuolella. Huomasin, että pilvet näyttivät valtavalta kotkalta, jonka siivet olivat levitetyt. 
Se muistutti minua jälleen halustani lentää korkealla tämän maallisen elämän ongelmien 
yläpuolella.

Muutama päivä myöhemmin sain ystäviltäni Yhdysvalloista kasetin, jonka he olivat 
valmistaneet minulle ja ystävilleni Neuvostoliitossa. Olin päättänyt pitää myöhemmin sa-
malla viikolla kolmen päivän lepotauon, ja Herra oli kehottanut, etten kuuntelisi kasettia 
ennen kuin Hänelle varattuna aikana. Ensimmäisen lepopäiväni iltana kuuntelin siis kaset-
tia. Jokainen laulu toi siunauksen, mutta päästyäni kakkospuolen viimeiseen lauluun tunsin 
Herran rakkauden niin musertavana, että saatoin vain itkeä. Itkin joka kerta kuullessani 
tuota laulua seuraavina päivinä, koska sen avulla tulin tietämään, että Herra tunsi sydämeni 
syvän, kätketyn kaipuun saada olla Hänen kanssaan. Laulun sanat kuuluvat näin:

”Eräänä päivänä levitän siipeni kotkan lailla,
ja lennän Sinun Luoksesi.
Lennän siivilläni korkeuksiin,
ja olen Sinun kanssasi ikuisesti, Herra.

Herra, kaipaan saada antaa sydämeni Sinulle,
saada tuntea Sinun kosketuksesi, nähdä Sinun kasvosi.
Luopuisin tästä maallisesta majastani
ollakseni Sinun kanssasi pyhyyden kauneudessa.
Vaeltaakseni Sinun kanssasi – ikuisesti, Herra...”

Sydämessäni asuva kaipaus saada olla Hänen kanssaan löysi vastakaiun jokaisesta sanasta.
Viimeisellä saarella viettämälläni viikolla loppuivat minulta rahat. Vuokra oli kyllä ko-

konaan maksettu, mutta en ollut vieläkään kyennyt ostamaan paluulippua Ateenaan. Per-
jantain iltapäivällä minulla oli ainoastaan kolmekymmentäviisi drakmaa (joka riitti yhden 
vesipullollisen ostoon) ja yksi muna jääkaapissa. Olin jo syönyt kaiken muun ruoan, ja 
minulla oli vielä kokonainen viikko elettävänä ennen Israeliin lähtöä. Posti oli saapunut 
Israelista jo aikaisemmin sinä päivänä, mutta sen joukossa ei ollut tullut rahaa. En osannut 
keksiä mitään konstia, miten Herra saattaisi auttaa minua tällaisessa pulmassa.

Illalla Antonios toi puhtaat vuodevaatteet, kuten hänellä oli tapana perjantaisin. Samal-
la hän kertoi, että saamani pieni paketti oli avattu tullissa, ja että häneltä oli pyydetty sata 
drakmaa tullimaksua. (Hän ei kertonut sitä maksun vuoksi, vaan sen tähden, että paketti 
oli aukaistu.) Sata drakmaa ei ole summa eikä mikään, mutta huudahdin huomaamattani: 
”Ei minulla ole sataa drakmaa! ”

”Mitä?” Antonios kysyi uskomatta kuulemaansa. ”Eikö sinulla ole sataa drakmaa?”
”Ei!” vastasin nauraen ja. näytin yhtä jäljellä olevaa kananmunaa, muuten tyhjässä jää-

kaapissa.
Hän oli aivan ymmällään ja kysyi kyyneleisin silmin: ”Mikset sanonut?” Hän kiiruhti 
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ovesta ja lähti kiitämään skootterillaan kotiinsa. Kymmenen minuutin kuluttua hän tuli 
takaisin. Antaessaan tukun seteleitä käteeni hän samalla laski: ”Yksi, kaksi, kolme, neljä, 
viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen... Ja jos tarvitset lisää, niin sano!” 
Samalla hän kutsui minut seuraavana päivänä lounaalle vaimonsa ja tyttärensä luo.

Yksin jäätyäni katsoin kädessäni olevia seteleitä. Hän oli antanut minulle kymmenentu-
hatta drakmaa. Se oli puolet siitä summasta, jonka olin maksanut hänelle vuokraa! (Se vastasi 
noin 150 dollaria.) Aloin itkeä koska tiesin, että Herra oli tiennyt hänen sydämensä hyvyyden 
kaiken aikaa. Olin niin kiitollinen Herralle siitä, että Hän oli näin auttanut minua tuntemaan 
rakkaan ja uskollisen palvelijansa. Ja jo ensimmäisenä päivänä lähdettyäni saarelta Herra antoi 
minulle rahat takaisin, ja saatoin palauttaa ne Antoniokselle. Tämän kokemuksen kautta ra-
kentui minun ja tuon rakkaan kreikkalaisen perheen välille syvä ystävyys.

Noiden ihanien, hiljaisten kuukausien aikana sain valmiiksi kirjan ensimmäiset 180 
sivua. Lähdin saarelta Herran lupaus mukanani, että palaisin jälleen seuraavana keväänä kir-
joituskoneineni päättämään työni. Herran läsnäolo saarella oli erityisen suloinen, ja tiesin 
jättäväni taakseni osan sydäntäni.

Vuodesta 1978 lähtien olen lähettänyt puolivuosittain uutiskirjeen ystävilleni, jotka 
ovat rukoilleet uskollisesti puolestani. Idea uutiskirjeen kirjoittamisesta oli todella Herran 
viisautta, koska kirjeissäni pystyin tuoreeltaan kertomaan yksityiskohtaisesti, mitä minulle 
oli tapahtunut vaeltaessani Hänen kanssaan. Näin ollen suuri osa kirjaa oli jo kirjoitettu. 
Usein uutiskirjeet olivat monisivuisia. Jos en olisi totellut Herraa, enkä olisi kirjoittanut 
niitä, olisivat monet yksityiskohdat kadonneet ikuisiksi ajoiksi. Minulle on tapahtunut niin 
paljon, että tuskin muistan edellistä viikkoa, puhumattakaan neljän vuoden takaisia aikoja.

Uutiskirje oli kallis painaa ja postittaa, mutta en koskaan pyytänyt siihen mistään va-
roja. Luotin siinäkin Herran uskolliseen huolenpitoon. Kuitenkin, valmistellessani uutis-
kirjettä keväällä 1983, Herra yllätti minut ilmoittamalla, että minun tulisi kerätä rahaa 
Neuvostoliiton juutalaisille. Herra sanoi minulle: ”Mitä sinulla on menetettävänä? Ellei 
tämä pyyntö tule minulta, niin rahaa ei tule. Mutta jos tämä on minusta, niin siunaan 
sen...” Lopulta ymmärsin, ettei kyseessä ollut niinkään rahanpyyntö, vaan mahdollisuuden 
suominen niille, jotka olivat rakastaneet Neuvostoliiton juutalaisia ja rukoilleet heidän puo-
lestaan, sillä tarpeet olivat todella suuret. Nyt he saivat auttaa heitä näkyvällä tavalla. Niinpä 
liitin rahapyynnön uutiskirjeeseen ja jätin kaiken Jeesuksen käsiin.

Palattuani Israeliin Patmokselta kesäkuun alussa ei rahapyyntööni ollut tullut ensim-
mäistäkään vastausta. Sitten, kuukausi ennen lähtöäni, rahaa alkoi tulla. Lähtiessäni Israe-
lista heinäkuun 20. päivä, oli minulla 10 000 dollarin summa Neuvostoliiton juutalaisille!

Matkustin Israelista ensin Norjaan Jennyn ja Wolfgangin kotiin. Wolfgangilla oli ollut 
traumaattinen kokemus hieman sen jälkeen, kun hän oli palannut Saksasta. Tiesin, että oli 
syytä rukoilla yhdessä asian puolesta, koska lokakuussa 1983 oli uusia ovia sanan viemiseksi 

Saksaan taas auennut.  Jo toisena päivänä Norjassa soitti eräs oslolainen nainen Jennylle. 
Hän pyysi, että me tulisimme tapaamaan häntä niin pian kuin mahdollista, koska hän halu-
si antaa meille lahjan Neuvostoliiton juutalaisille vietäväksi. Teimme tarvittavat valmistelut 
ja menimme tapaamaan häntä seuraavana iltapäivänä.

Hän kertoi, että kuusi vuotta aikaisemmin Herra oli kehottanut häntä säästämään kuu-
kausittain tietyn summan eläkkeestään. Hän totteli, mutta aina kysyessään Herralta mihin 
rahat menisivät, Hän vastasi: ”Aikaa myöten kerron sinulle!” Kun uutiskirjeeni oli saa-
punut, sai hän heti tiedon, että hänen säästönsä olivat tarkoitetut lahjaksi Neuvostoliiton 
juutalaisille. Siihen mennessä tuo nainen oli onnistunut säästämään yli 100 000 Norjan 
kruunua, joka on noin 13 500 dollaria. Hänen kuuliaisuutensa ja rakkautensa on täytynyt 
suuresti ilahduttaa Herraa.

Lähdin Norjasta ja matkustin Yhdysvaltoihin, anoakseni jälleen viisumia Neuvostoliit-
toon ja tavatakseni samalla Mikeä ja Joeytä vanhempieni kotona Arizonassa. Se oli neljäs 
perättäinen matkani Neuvostoliittoon ja tiesin, että Herra yksin saattoi järjestää minulle 
viisumin.

Jätettyäni viisumianomuksen matkustin Pittsburgin lentokentälle, jossa olin päättänyt 
yllättää Miken ja Joeyn, ennen kuin he nousisivat Arizonan koneeseen. Lentokentällä käve-
lin välittömästi portille ja huomasin heidät heti. Hyökkäsin takaapäin heitä kohti ja sanoin: 
”Nuoret herrat, antakaa tietä!” He kääntyivät katsomaan kuka kumma heitä tönii, ja olivat 
hämmästyneitä todetessaan, että se olin minä. Emme olleet tavanneet toisiamme kahteen 
vuoteen, ja he olivat molemmat kovasti muuttuneet ja kasvaneet. Joey oli lähes 180 cm pitkä!

Juteltuamme ensin jonkin aikaa niitä näitä kävelimme kenttävirkailijan luo saadaksem-
me rinnakkaiset paikat koneesta. Minä olin varannut paikan samalta lennolta. Kenttävir-
kailija tarkisti varauksemme tietokoneelta ja katsoi sitten meitä kuin olisimme tärähtäneitä.

”Hyvä tavaton”, hän mumisi, ”teidän paikkannehan ovat jo rinnakkain. Kuinka lähelle 
te ne oikein haluatte?”

Voi Herran hyvyyttä! Hän oli jo järjestänyt meille rinnakkaiset paikat, emmekä olleet 
tienneet sitä!

Vierailumme vanhempieni luona oli yhtä juhlaa. Saimme nyt ensimmäistä kertaa olla 
yhdessä sitten vuoden 1975! Olin kuitenkin hyvin huolissani Joeystä, koska hänellä oli 
ongelmallinen vuosi takanaan. Ryhmän painostuksesta, ja kotiongelmien vuoksi, hän oli 
alkanut juoda, tupakoida ja sotkeutua demoniseen peliin nimeltä ”Dungeons and Dra-
gons (vankiluola ja lohikäärmeet)”. Hän ei enää edes yrittänyt asettaa elämäänsä oikeille 
raiteille, mutta noiden kahden viikon aikana saimme katsella kukkasen avautumista. Hän 
sai itseluottamusta ja uudistui uskossa Jumalaan. Sitä oli ilo seurata. Michaelin usko oli 
tasaista, ja hän näyttää sopeutuvan hyvin mihin olosuhteisiin tahansa. Itkin katkerasti, kun 
tuli aika hyvästellä heidät, koska eron tuska oli niin ajankohtainen. Kuinka kaipasinkaan 
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taas entistä yhteistä elämäämme! Olin iloinnut heistä niin paljon. Sen sijaan minun oli 
katseltava kuinka he nousivat lentokoneeseen. Meidän yhteinen elämämme alkaisi vasta 
iankaikkisuudessa.

Arizonan jälkeen matkustin Marcian ja Daven perheen luokse Pennsylvaniaan. Siellä 
minua odotti myös Neuvostoliiton viisumin vastaus. Mukana oli myös kirje englantilaiselta 
ystävältäni Rogerilta. Hän oli tullut Jerusalemin kotiini pääsiäisaterialle. Ollessaan luonani 
hän kertoi minulle aikeistaan matkustaa Neuvostoliittoon vuoden 1983 kesällä. Neuvoin 
häntä varmistautumaan siitä, että se olisi Herran tahto. Jos hän saisi varmuuden, hänellä 
tulisi olla vankka rukoustuki ja Herran siunaus mukanaan. Kirjeessään hän kertoi mat-
kustaneensa Neuvostoliittoon ja vierailleensa ukrainalaisessa seurakunnassa. Seurakunnan 
tilaisuudessa hän oli tavannut nuoren naisen, joka oli pyytänyt hänet seurakuntansa tilai-
suuteen seuraavanakin päivänä. Tilaisuuden jälkeen nuori nainen ja hänen sisarensa olivat 
pyytäneet hänet kotiinsa päivälliselle. Kotimatkalla nainen sattui mainitsemaan: ”Tämä on 
muuten pastori Vinsin seurakunta!”

”Onpa mielenkiintoista!” ’Roger huudahti. ”Minulla on Israelissa ystävä, joka sattumal-
ta tapasi Georgi Vinsin tyttären.”

Nainen vastasi tähän: ”Minullakin on Israelissa ystävä, joka tapasi Georgi Vinsin tyt-
tären!”

Voitteko kuvitella, Neuvostoliiton 280 miljoonan ihmisen keskellä, Herra johdatti hä-
net kosketuksiin ystäväni Bellan kanssa? Kyseessä oli siis se sama Bella, joka oli auttanut mi-
nua karkaamaan KGB:n käsistä edellisenä vuonna. Minulla oli nyt edessäni erityisen vaikea 
tehtävä, ja tiesin tämän olevan Herran ilmoituksen Hänen suojeluksestaan. Me palvelemme 
Herraa, joka kykenee tekemään mitä tahansa.

Lähtiessäni USA:sta Moskovaan minulla oli kaiken kaikkiaan 30 000 dollaria vietä-
vänäni Neuvostoliittoon. Herra oli antanut minulle tarkat ohjeet siitä, kuinka rahat tuli 
kätkeä, ja tottelin Häntä pienintä yksityiskohtaa myöten. Tulin niin siunatuksi uutiskir-
jeitteni lukijoitten vastauksista, että tiesin myös Herran tulleen siunatuksi. Olin onnellinen 
saadessani kantaa näin näkyvää rakkaudenosoitusta! Tiesin, että Herra siunaisi jokaista tä-
hän Hänen kansalleen tarkoitettuun lahjaan osallistunutta.

”Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen: ’Herra, milloin me näimme sinut 
nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda?
 Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme,
tai alastonna ja vaatetimme sinut? Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai 
olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi?’
 
Niin Kuningas vastaa ja sanoo heille: ’Totisesti minä sanon teille:

kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olet-
te tehneet minulle…”’ Matt. 25:37- 40

Pian oli taas hetki, jolloin nousin lentokoneesta Moskovan kansainvälisellä lentokentällä. 
KGB: n alkaessa tutkia matkatavaroitani olin hyvin tietoinen minua ympäröivistä rukouk-
sista ja Jumalan kaikkivaltiudesta. He tutkivat matkalaukkuni hämmästyttävän perusteelli-
sesti, ja etsintä kesti melkein puolitoista tuntia. Välillä he tulivat muutaman sentin päähän 
kätköstä, mutta taaskaan he eivät löytäneet mitään tärkeää, ja rahat pääsivät turvallisesti 
läpi. Välillä oli kuitenkin hankalia hetkiä, enkä välittäisi toistaa tällaista kokemusta sään-
nöllisesti.

Vasta tuotuani rahat maahan sain tietää ystäviltäni, miten suuressa vaarassa olin ollut. 
Kuulin heiltä, että hallituksen vastaisia taloudellisia rikoksia pidetään kaikkein petollisim-
pina, ja niistä seuraa kuolemanrangaistus, koska sitä pidetään mahdollisena yrityksenä aloit-
taa kommunistisen hallituksen vastainen vallankumous.

Lähtiessäni Neuvostoliitosta kolmen viikon kuluttua sain pienen aavistuksen siitä, mi-
ten vakavasti viranomaiset suhtautuvat sellaiseen valuuttaan, jota ei ole ilmoitettu tulliselvi-
tyksessä. Tutkiessaan jälleen laukkujani ja lompakkoani he löysivät 100 Tanskan kruunua. 
Se vastasi noin kymmentä dollaria. Olin unohtanut ilmoittaa ne. Matkatavarani tarkastanut 
nainen kiihtyi kovasti ja kutsui välittömästi kaksi miesvirkailijaa avuksi. Kuulustelu alkoi 
heti: ”Mistä saitte tämän rahan? Onko teillä sukulaisia Neuvostoliitossa? Miksette ilmoitta-
neet sitä?” Kerroin heille, että olin yksinkertaisesti unohtanut ilmoittaa sen. Lopulta he kiel-
sivät minua lähtemästä 100 kruununi kanssa. He antoivat minulle sen sijasta kuitin, joka 
vastasi ruplissa samaa summaa. Saisin lunastaa sen seuraavalla matkallani Neuvostoliittoon.

Antikristillisen hallituksen rakenteet eivät voi estää Herraa tuomasta kaivatua apua Hä-
nen kansalleen. Tilanteeseen liittyvän vaaran vuoksi en voi kertoa enempää tästä neljännestä 
matkastani pohjolaan. Yleisesti ottaen sain kuitenkin selville, että antisemitismistä oli tul-
lut osa neuvostohallituksen nykyistä virallista politiikkaa. Israelin vastainen, antisionistinen 
kampanjointi on suuresti nostanut päätään. Juutalaiset, jotka haluavat lähteä Neuvostolii-
tosta, ovat joutuneet pilkkaavien hyökkäysten kohteeksi. Tämä haastakoon meidät sinnik-
kääseen esirukoustyöhön heidän puolestaan. Minusta tuntui myös, että Herra on todella 
kuullut kansansa huudon, ja että Hän pian vastaa heille. Tietoisuus juutalaisten Jumalasta, 
ja rakkaus Häntä kohtaan näytti kasvavan. Halu palata takaisin Israeliin oli syventynyt. 
Vuosi vuodelta, tilanteen huonontuessa, yhä useammat juutalaiset pyytävät lupaa päästä 
Israeliin. Simhat torahina kokoontui Moskovassa 15 000 juutalaista, joka oli enemmän 
kuin koskaan aikaisemmin!

Matkan aikana tapahtui muutakin, mikä oli omiaan vahvistamaan tunnetta, että olin 
siellä todella Herran käden lähettämänä. Olin alun perin tilannut matkani Suomesta Neu-
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vostoliittoon ja takaisin SAS:n koneella. Saavuttuani Norjaan heinäkuussa sain tietää, että 
lipun suhteen oli syntynyt ongelmia. Rukoiltuani asiaa Herra neuvoi minua tiukkaan sä-
vyyn, että minun tulisi peruuttaa SAS:n lippu ja sen sijaan tilata uusi lippu Finnairilta. 
Hänen neuvonsa oli hyvin selkeä (kuten aina), mutta en voinut todellakaan ymmärtää, 
miksi. Minun oli määrä matkustaa Neuvostoliittoon samoihin aikoihin, jolloin korealainen 
lentokone oli ammuttu alas siitä syystä, että se oli loukannut Neuvostoliiton ilmatilaa. Neu-
vostoliiton vierailuni aikana olivat useat lentoyhtiöt boikotoineet, Neuvostoliittoa lukuun 
ottamatta, Finnairia ja muutamia muita yhtiöitä! Turisteilla oli suuria vaikeuksia yrittäes-
sään järjestää paluumatkansa, mutta Herra oli huolehtinut jo kaikesta minun puolestani.

Huolimatta kaikista jännitteistä, nautin aina vierailuistani Neuvostoliitossa. Muistan 
erityisesti erään illan ystävien luona. Aloimme kertoa toisillemme tosikertomuksia elävästä 
elämästä. Jutut olivat niin mahdottomia, että pelkäsimme kuolevamme nauruun! Eräs ys-
tävistäni kertoi, kuinka hänellä oli ollut kerran amerikkalainen vieras. Hän oli valmistanut 
tälle salaatin, josta tämä oli kovasti pitänyt ja pyytänyt sitten häneltä reseptiä.

”Englanninkielentaitoni on yleensä melko hyvä”, hän sanoi, ”mutta teen siitä huolimat-
ta aina silloin tällöin virheitä! Reseptissä tarvittiin raastettua porkkanaa, mutta sotkeuduin 
sanoihin ja kerroin naiselle, että siinä tarvittiin raastettua papukaijaa.” Amerikkalainen oli 
kauhistuneen näköinen, olihan hän juuri syönyt runsaasti salaattia. ’Raastettua papukai-
jaako?’ hän kysyi minulta epäuskoisena. ’Niin juuri’, vastasin hänelle painokkaasti, ’raastet-
tua papukaijaa!”

Eräänä iltana, erään toisen kaupungin pääkadulla, keskustelin ystävieni kanssa, ja viran-
omaiset alkoivat ympäröidä meitä. Livahdimme karkuun ja tapasimme toisemme uudelleen 
vasta keskiyöllä puistossa. Se kasvatti yhteen kuuluvuuttamme. 

Neuvostoliiton matkani aikana tapahtui niin paljon kaikenlaista, ja olen varma, että 
jonakin päivänä olen vapaa kertomaan siitä. Juuri nyt haluan viestittää teille epätoivoisen 
esirukousten tarpeen! Suureksi avuksi on myös Neuvostoliiton hallitukselle lähetetyt kir-
jeet, joissa arvostellaan juutalaisten kohtelua. Kirjoittakaa kirjeitä myös refusnikeille. Vaik-
ka kirjeet eivät aina saapuisikaan perille, saa KGB kirjetulvan kautta tietää, että lännessä 
välitetään - ja tämä hillitsee heidän aikeitaan näitä perheitä kohtaan. Mielenosoitukset ja 
uutisartikkelit muissa maissa ovat myös avuksi. Mitä enemmän tilannetta pidetään julki-
sen mielenkiinnon kohteena, sitä suurempi hyöty siitä on ystävillemme Neuvostoliitossa! 
Kysyin eräiltä ystäviltäni olisiko heillä mitään sitä vastaan, että käyttäisin heidän oikeita 
nimiään kirjassani. He vastasivat ponnekkaasti: ”Ei ole. Jos ihmiset muualla maailmassa 
lakkaavat välittämästä meistä, lopettavat kirjojen kirjoittamisen, kirjeitten lähettämisen ja 
mielenosoitukset meidän puolestamme, ei meillä ole mitään toivoa. Silloin KGB on vapaa 
tekemään meille mitä haluaa!”

Kaikesta tästä on varmasti hyötyä juutalaisille, jotka ovat edelleen Neuvostoliitossa vai-

keissa olosuhteissa. Meidän tulee erityisesti rukoilla, että Herran sana pian täyttyisi, ja että 
Hän todellakin sanoo Pohjoiselle: ”Päästä! ”, ja että Hän ihmeellisellä voimallaan jo pian 
voisi sanoa Neuvostoliitossa asuville omilleen: ”Tervetuloa, tervetuloa kotiin Israeliin!”

Vähän Neuvostoliiton matkani jälkeen sain jonkin aikaa nauttia paljon kaivattua lepoa, 
ennen kuin matkustin Saksaan, ensimmäiseen järjestettyyn kokoukseen. Heti jo ensim-
mäisenä sunnuntaina Saksassa Wolfgangilla ja minulla oli kaksi kokousta. Sen jälkeen niitä 
olikin järjestetty seuraaviksi kahdeksi viikoksi maan eri osiin. Kerroin henkilökohtaisen 
todistukseni sunnuntain aamukokouksessa ja myös sanomani Saksalle. Aloitin kertomalla 
osia Rozian tarinasta ja siitä, mitä Herra oli puhunut sydämelleni omasta tuskastaan ja 
surustaan noina kamalina aikoina. Kerroin heille saamastani näystä, parannuksen tekemi-
sen tarpeesta, vakuuttaen samalla Jumalan armoa ja rakkautta. Kokouksen jälkeen tuli eräs 
vanhempi naishenkilö vakuuttamaan, että hän oli saanut aivan saman näyn, jossa Saksa 
riippui yhden langan varassa. Hän tiesi myös, että Saksan tuomionaika oli hyvin lähellä. 
Muuta vastakaikua emme sanomalle sitten saaneetkaan. Illalla kerroin, todistukseni päät-
teeksi, saman sanoman. Kokouksen päätyttyä noin neljä - viisikymmentä ihmistä kokoon-
tui ympärilleni keskustelemaan ja kyselemään. Monet olivat vastaanottavaisia. Muutamat 
nuoret olivat erityisen ihania ja avoimia, sekä hyvin innokkaita kuulemaan, kuinka voisivat 
hyvittää Jumalalle saksalaisten valtavan synnin Jumalan ’silmäterää’ kohtaan (Sak. 2: 8).

Selitin, etteivät hyvät teot Israelille riittäisi, vaan että jokaisen tulisi henkilökohtaisesti 
tehdä aidosti parannusta Herran edessä. Me emme saa syntiemme anteeksiantamusta ole-
malla hyviä ihmisiä, koska jos näin olisi, niin laki olisi ollut riittävä, ja Jeesus olisi kuollut 
turhaan! Anteeksiantamus tulee parannuksen tekemisen kautta, mutta tässä tapauksessa 
tarvitaan vielä jotain muuta. Jokaisella on oma, yksityinen vastuunsa, jonka saa jakaa muil-
lekin ja sanoa yksinkertaisesti: ”Olemme tehneet tämän hirvittävän teon kansakuntana, ja 
meidän on pyydettävä Jumalalta anteeksiantoa!”

Jatkoin puhettani: ”Kuulitte varmaan viimevuotisista joukkomurhista Libanonissa. Is-
rael ei ollut niihin syyllinen. Sen sijaan koko Israelin kansa on pahoillaan sydäntä vihlovasta 
ihmiselämän tuhoamisesta. Missä on tällainen tunne Saksassa? Missä on tuska? Missä suru 
siitä, että kuusi miljoonaa Jumalan valitun kansan jäsentä kidutettiin, näännytettiin nälkään 
ja tuhottiin tarkoituksellisesti?”

Eräs saksalainen mies oli hyvin ehdoton sanoessaan lujasti toisille: ”Emme voi teesken-
nellä, ettei tätä tapahtunut. Se tapahtui, ja se on meidän vastuullamme, kunnes nöyryytäm-
me itsemme Hänen edessään parannusta tehden!”

Kokouksen jälkeen join Wolfgangin, pastorin ja muutaman muun kanssa kahvia täy-
sihoitolassa, jossa me asuimme. Tilaisuudet järjestänyt pastori sanoi lujasti: ”Kiellän teitä 
puhumasta jälkimmäistä sanomaanne seuraavien kahden viikon aikana. Emme me kaikki 
ole syyllisiä, enkä anna teidän pilata näitä kokouksia tällaisella sanomalla. Todistuksenne 
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on hyvä. Minulla ei ole mitään sitä vastaan. Toisena asiana, sanomananne sijasta, voisitte 
puhua jotakin Israelista tai Neuvostoliiton juutalaisista – asioista, joita näihin kokouksiin 
tulevat odottavat kuulevansa!”

Käperryin sydämessäni. Huoneessa oli voimakas jännite. Huokasin syvään ja sanoin hä-
nelle: ”Mutta jos sanomamme on tosi? Entä jos Jumalan tuomiot tulevat pian tämän kansan 
ylle, koska he eivät tehneet parannusta? Mitä muutakaan voisimme näille ihmisille sanoa? 
Mitä hyötyä on heittää hukkuvalle ruusu, pelastusrenkaan asemasta? Entäs sitten jos tiedän, 
että Saksa on tuhoutumassa? Jos tiedän sen, niin kuinka voin puhua vain sellaisista asioista, 
jotka tekevät ihmiset onnellisiksi, vaikka minun pitäisi kertoa heille totuus?”

Hän oli ehdoton. Tätä sanomaa ei saanut enää jakaa. Piste. Kerroin hänelle rukoilevani 
asian puolesta ja pyysin myös häntä rukoilemaan.

Heti yksin jäätyäni vein asian Herran eteen. Kerroin Hänelle olevani valmis viemään 
koko asian alttarille ja kertomaan sen sijaan miellyttäviä asioita kuulijoilleni, niitä joita pas-
tori halusi minun puhuvan. Tiesin, että Wolfgangille ja minulle tämä olisi helpoin vaihto-
ehto. Herra vastasi minulle välittömästi ja hyvin lujasti: ”Minä en voitele muuta sanomaa...”

Tällä hetkellä vastaus oli varma. Ellei minun sallittaisi jatkaa varoituksen antamista Saksal-
le, niin minun olisi lähdettävä maasta. Muuta sanottavaa minulla ei yksinkertaisesti ollut. Jos 
sanoisin jotain muuta ilman Jumalan voitelua, niin sanoissa ei olisi elämää. Olimme selvästi 
tienristeyksessä. Olimme valintatilanteessa – joko miellyttää Jumalaa, tai miellyttää ihmisiä. 
Mutta jos todella olemme Jumalan kutsumat, niin mitään valintamahdollisuutta ei ole!

Hetken jännittyneisyys oli käsittämätöntä, ja Herra antoi minulle oivalluksen, jota en 
toivottavasti koskaan unohda. Hän sanoi: ”Nyt saatat ehkä vähän ymmärtää niitä paineita, 
joihin Begin ja muut Israelin johtajat ovat joutuneet. He ovat joutuneet turvautumaan 
Jumalan sanaan Israelin rajoja koskevissa kysymyksissä, vaikka usein muut maat ja joskus 
heidän omansakin, ovat heitä vastaan.” Jumalan armon ulkopuolella jännitys olisi ollut sie-
tämätön, ja aloin tuntea myötätuntoa Israelin johtajia kohtaan. Saatoin ainoastaan toivoa ja 
rukoilla, että he pysyisivät uskollisina Herralle ja Hänen sanalleen, vaikka paineet kompro-
missien suuntaan tulisivat nousemaan.

Keskusteltuani Wolfgangin kanssa asiasta seuraavana päivänä oli lohdullista kuulla, että 
hän oli saanut saman vastauksen. Hän koki myös Herralta tulleena ohjeena, että jos meidän 
ei sallittaisi jakaa sanomaa Saksalle, niin meillä ei olisi mitään syytä pitkittää vierailuamme 
siellä. Oli hienoa, että hän oli tukenani näissä tukalissa olosuhteissa. Kerroin aamiaispöy-
dässä pastorille päätöksestämme. Herra ei yksinkertaisesti voitelisi mitään muuta sanomaa, 
ja sen vuoksi meidän olisi mahdotonta enää puhua, ellemme voisi liittää puheeseemme 
sanomaa Saksalle!

Palattuamme pastorin kotiin puhujamatkaltamme oivalsimme hänen töykeästä käytök-
sestään, että meidän oli syytä lähteä jo samana päivänä. Olimme päättäneet soittaa ystävil-

lemme ja pyytää apua, mutta ensin meidän täytyi kertoa pastorille päätöksestämme. Hän 
oli raivoissaan.

”Saatte olla varmoja, että ovet Saksassa sulkeutuvat teille ikuisiksi ajoiksi!”, hän huu-
si. ”Joka ikisessä kokouksessa ihmiset tulevat tietämään, että saatte aikaan sekaannusta ja 
hajaannusta. Olette vahingoittaneet järjestömme mainetta ja työtämme Israelin hyväksi, ja 
olen varma, ettette ole kuunnelleet Jumalaa, koska ette ole ottaneet huomioon täkäläisten 
pastoreiden neuvoa. Menetätte myös sievoisen palkkiosumman!”

Minun kävi häntä sääli, mutta mitkään hänen uhkauksensa eivät tehonneet. Mitä mer-
kitsevätkään ihmisten arvonanto ja omaisuus, ellemme kulje Jumalan tahdon mukaan. 
Kummallakaan niistä ei ollut minulle merkitystä. Ihmiset ovat puhuneet minusta perät-
tömiä menneisyydessä ja tulevat puhumaan tulevaisuudessa. Herra yksin tietää, kuinka 
läpeensä mätä olen. Siitä huolimatta Hän rakastaa minua ja sallii minun palvella Häntä 
elämälläni. Ainoa arvokas asia maailmassa on saada kuulla Hänen lopulta sanovan: ”Hyvin 
tehty sinä uskollinen palvelija...” Kaikki muu tulee katoamaan!

Iltapäivällä lähdimme pastorin kodista. Palasimme Norjaan ja saimme yhdessä kertoa 
tapahtuneesta Jennylle, joka oli uskollisesti rukoillut puolestamme. Herra auttoi meitä 
kolmea näkemään, että olimme täyttäneet Hänen tahtonsa menemällä Saksaan. Hän oli 
mielissään, koska olimme pysyneet Hänelle uskollisina, ja että olimme täysin vapaita lähte-
mään Saksasta. Herra vahvisti päätöksemme, kuten niin useasti aikaisemminkin, että jollen 
puhuisi, niin vastuu lepäisi minun ylläni, jos taas puhuisin, niin vastuu lepäisi kuulijoitteni 
yllä. Nyt kaikki olisi pastoreiden ja kuulijoiden käsissä - niiden, jotka olivat kuulleet varoi-
tuksen. Ainakin olimme saaneet puhua kahdessa kokouksessa, ennen kuin ovi sulkeutui!

Seuraavana päivänäni Irmi soitti minulle Münchenistä Norjaan. Olimme kirjoittaneet 
hänelle lähtevämme Saksasta odotettua aikaisemmin, ja näin ollen emme tulisi Müncheniin 
kahden viikon kuluttua, kuten olimme alun perin suunnitelleet. Hän soitti meille sano-
akseen: ”Tiedämme sanomanne, ja se on tärkeä. Haluamme teidän tulevan ¨Müncheniin, 
kuten olitte suunnitelleet!” Hän kertoi, että minut oli kutsuttu puhujaksi ’Israel -päivä’ - 
konferenssiin, ja monet odottivat minua sinne. Seuraavana päivänä soittivat myös ystäväm-
me Münchenin ulkopuolelta ja pyysivät meitä palaamaan Saksaan parin viikon kuluttua. 
Molemmissa näissä paikoissa olimme esittäneet sanomamme Saksalle jo edellisenä keväänä.

Rukoiltuamme Wolfgangin kanssa tiesimme, että Herra halusi meidän palaavan Mün-
chenin konferenssiin, ja että Wolfgangin tulisi matkustaa kanssani myös Itävaltaan, toi-
miakseen siellä tulkkinani. Minä matkustaisin myöhemmin Sveitsiin, ja Wolfgang palaisi 
kotiin. Herra vahvisti myös sen, että saisin matkustaa välillä kotiini Israeliin. Olin aivan uu-
vuksissa kolmen matkakuukauden jälkeen, ja Michaelista ja Joeystä erossa oleminen rasitti 
myös. Oli lahja saada keskeyttää pitkä matkani ja käydä pienessä kodissani, sekä ystävien 
luona Jerusalemissa. Sain yllättää Sidin ja Betsyn seisomalla heidän ovensa takana kesken 
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aamiaisen. Kohtaaminen oli riemullinen.
Oli myös siunaavaa saada kertoa kaikesta pienelle, uskolliselle rukousryhmälle Jerusa-

lemissa. Oli lohduttavaa nähdä, kuinka vahvoina he seisoivat rinnallani kaikessa mitä oli 
tapahtunut Saksassa. Oli hienoa saada lähteä taas virkeänä kohti edessä olevaa työtä. Palve-
lemme todella huolehtivaista ja hyvää Isää!

Toisenlaisiakin ystäviä kyllä löytyi. He eivät iloinneet kanssani Isän huolenpidosta. Sen 
sijaan he tuomitsivat minut rankasti ja sanoivat, että olin tuhlannut rahaa palatessani Israeliin. 
Tästä sai alkunsa huhu, että tein bisnestä matkustamisesta. En tiennyt itkeäkö vai nauraa 
moiselle jutulle, koska Herra yleensä antaa rahaa nipin napin kattamaan matkat ja matkakus-
tannukset. (Tässä tapauksessa minulla oli jo paluulippu Israeliin, eikä meno-paluulippu Mün-
cheniin ole kovin kallis.) Vaikka nauroinkin heidän syytteittensä mahdottomuudelle, tunsin 
itseni samalla myös surulliseksi, koska ymmärsin, etteivät he olleet todellisia ystäviäni. ”Ystävä 
rakastaa ainiaan...” (Snl. 17:17) ja varmasti iloitsee kanssani Herran siunauksista.

Konferenssi Münchenissä oli myös suuri siunaus. Puheet olivat hyvin lujia. Siellä oli 
rakkautta ja tukea Israelia kohtaan. Suurin osa kuulijoistamme otti sanan vastaan nöyryy-
dellä. Koimme erityislahjana sen, että Jenny sai nyt olla siellä kanssamme. Hän oli tervetul-
lut, ja sai lohdutuksena tietoisuuden Herran erityisestä rakkaudesta itseään kohtaan.

Kerroin Münchenin konferenssin jälkeisenä päivänä Irmin pojalle, Martinille, saksalai-
sesta perheestä, joka oli opettanut minulle niin paljon rakkaudesta, vieraillessani Klausin 
kanssa siellä vuonna 1988. ”Ihmettelen, ettet ole tavannut heitä,” totesin. ”koska he todella 
rakastavat Israelia kuten tekin!”

Loppupäivän kuluessa Herra alkoi antaa minulle pieniä vinkkejä. Ensiksikin Hän muis-
tutti, että Irmin talon sisustus muistutti paljon taloa, jossa olin vieraillut vuonna 1977. 
Muistin, kuinka tutulta Irmin mies oli näyttänyt tavatessani hänet konferenssissa. Tunsin 
itseni hölmöksi alkaessani etsiä pientä punaista kelloa, jonka olin antanut perheelle kii-
tokseksi v. 1977. Myöhemmin illalla, kun olimme jo lähdössä, näin tuulikellon roikkuvan 
ovessa. Tuskin uskoin silmiäni. Olin siis samassa kodissa, joka oli ollut minulle niin suureksi 
siunaukseksi vuonna 1977!

Hiukan typerästi hymyillen kysyin Irmiltä, mistä hän oli saanut kellon.
”Ai senkö? Se oli lahja nuorelta juutalaisnaiselta Yhdysvalloista!” Silloin hymyilin jo 

leveästi: ”No, sitten se oli varmaan minulta!” Hämmästyneinä kävimme läpi muistojamme 
tästä kaukaisesta vierailusta.

Neljän ihanan, Münchenin seudulla vietetyn päivän jälkeen, Jenny palasi kotiin Nor-
jaan, ja Wolfgang ja minä matkustimme junalla Itävaltaan. Meidän piti tavata St.Johanin 
asemalla eräs pariskunta, joka kuului meidät sinne kutsuneeseen yhteisöön. Matkatessam-
me autolla vuoristoteitä laaksosta laaksoon, kohti yhteisön kokoontumispaikkaa, kuului 
yllättäen terävä ääni, ja auton akseli murtui. Auto oli täysin käyttökelvoton, joten meidän 

täytyi jättää se yksinäiselle vuoristotielle ja matkustaa peukalokyydillä kaupunkiin. Jo en-
simmäisenä iltana saimme aavistukselta nähdä mitä pieni, uskovien joukko Itävallassa jou-
tuu päivittäin kohtaamaan, yrittäessään todistaa Jeesuksen pelastavasta voimasta.

Katolinen kirkko valvoo Itävaltaa hyvin tarkoin. En ole nähnyt sen kaltaista katolista 
kirkkoa missään maailmassa. Minusta tuntui kuin olisin astunut keskiaikaan. Ihmisiä es-
tetään lukemasta Jumalan Sanaa, kuten menneiden vuosisatojen katolisessa kirkossa.  He 
palvelevat epäjumalia (pyhimysten ja Marian patsaita) ja rukoilevat kuolleita ja kuolleitten 
puolesta, vaikka tämä kaikki kielletään Raamatussa jyrkästi. (He pyytavat pyhien esiruko-
uksia ja niiden, jotka ovat ’kiirastulessa’. ’Kiirastuli’ on paikka ’taivaan ja helvetin’ välissä. 
Katolinen oppi on kehittänyt sen ilman raamatullista perustetta.) Katolisen kirkon hierar-
kinen järjestelmä estää ihmisiä löytämästä suoraa suhdetta Jeesukseen. Tämä ei tietystikään 
eroa niiden maiden kirkoista, joita katolinen uudistusliike ei vielä ole saanut koskettaa. 
Itävallan tilanteen tekee niin vaikeaksi se, että siellä on kirkonkin sisällä paljon okkultistista 
toimintaa, taikauskoa ja noituutta, joka ilmenee kirouksina ja spiritistisinä istuntoina. Ti-
lannetta mutkistaa vielä sekin, että Itävalta on ollut antisemitismin syvästi leimaama maa jo 
vuosia, ja se on omiaan lisäämään hengellistä raskasmielisyyttä ja pimeyttä.

Tämän seurauksena pimeyden voimat hyökkäävät lukemattomin tavoin uskovia vas-
taan. Yhdysvalloissa saatana on ovelampi. Se käyttää harhaoppeja, lihanhimoja ja niin 
edelleen, saadakseen kristityt pois ikuisuuden tieltä. Itävallassa hyökkäykset tulevat usein 
suoraan auto-onnettomuuksina, murtuneina luina, putoavina esineinä. Tällaisia asioita he 
saattavat joutua kohtaamaan päivittäin! Saatanalla on Itävallan tilanne hallussaan, eikä se 
hellitä otettaan helpolla. Maassa on vain harvoja todellisia uskovia, koska katolisen kirkon 
ote on vuosisatoja vanha ja hyvin voimakas. Harvat siellä olevat uskovat tarvitsevat todella 
esirukouksia!

Ystäviä kokoontui lähikylistä, ja jotkut tulivat jopa 200 kilometrin päästä ollessamme 
siellä! Heidän yhteydennälkänsä ja halunsa saada kuulla Jumalan asioista oli niin suuri, että 
kokouksia oli suunniteltu aamuksi, keskipäiväksi ja illaksi. Siellä ei todellakaan pidetä kris-
tittyjen yhteyttä itsestään selvänä asiana.

Viimeisenä päivänä Itävallassa menimme myöhään iltapäivällä erään perheen luo ilta-
päiväkahville. Tämä perhe kertoi, kuinka he juuri olivat oppineet antamaan kymmenykset 
palkastaan. Huomasin, että he olivat hieman peloissaan tästä uskon hypystään. En voinut 
olla hymyilemättä itsekseni koska tiedän, että Jumalan valtakunta toimii aivan päinvastoin 
kuin maailman periaatteet. Maailman periaatteen mukaan sinulla on vain, jos säästät, ja 
Herran systeemissä sinulla on vain, jos annat. On mahdotonta antaa enemmän, kuin mitä 
Jumala antaa!

Perhe kertoi myös, kuinka Herra oli auttanut heitä löytämään talon, jossa he asuivat. 
He olivat hiljattain ostaneet sen. He kertoivat saaneensa talon huonekaluineen päivineen, 
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vain heidän nuorimman tyttärensä huone oli ollut tyhjä. Juuri silloin Herra kertoi minulle: 
”Hänen huoneensa on edelleenkin tyhjä. Haluan sinun antavan rahat, jotta hän saisi ostaa 
muutamia huonekaluja.”

Silloin alkoi vihollinen heti valehdella: ” Älä ole typerä! Kyllä hänen huoneessaan on 
huonekaluja. Eivät he tarvitse apuasi. Sinä olet rahasi ansainnut. Sinulla on oikeus niihin!” 
Katsellessani uudelleen nuorta tyttöä tiesin, etten halunnut menettää mahdollisuutta siu-
nata häntä. Tunsin Jumalan rakkauden häntä kohtaan. Jollen tottelisi Herraa, niin minulla 
olisi ollut vain rahaa. Jos tottelisin Häntä, niin tyttö kokisi syvemmän tunteen Hänen rak-
kaudestaan. Se oli arvokasta. Ongelma oli se, että puolet rahasta oli shekkinä, joten minun 
piti kysyä Wolfgangilta, oliko hänellä käteistä. Saatoin vaihtaa sen shekkiin, jonka hän taas 
voisi muuttaa rahaksi seuraavana päivänä Sveitsissä. Laskimme kaikki rahat yhteen, ja an-
noimme tytölle juuri sen summan, jonka Herra oli kehottanut antamaan.

Seuraavana aamuna saavuimme rautatieasemalle noustaksemme Zürihin junaan... 
Nuoren tytön vanhemmat tulivat asemalle hyvästelemään meitä. He kertoivat lahjan mer-
kinneen tytölle niin paljon, että tämä oli alkanut itkeä. ”Hän kävi nukkumaan rahat kädes-
sään.” Kuinka paljon Herra rakastaakaan meitä lapsiaan!

Mutta nyt meidän ongelmamme Wolfgangin kanssa oli se, ettei meillä kummallakaan 
ollut enää rahaa Sveitsin junamatkaa varten. Minä olin jo tottunut uskon teihin, mutta 
Wolfganille se oli ennen kokematonta. 

Hän oli mainio. Hän ei kertonut tarpeestaan kenellekään muulle kuin Herralle, ja kä-
veli lippuluukulle, vaikkei meillä ollut penniäkään rahaa. Siinä odotellessamme vuoroamme 
tuli järjestön pastori puhuttelemaan meitä. Hän hymyili ja sanoi: ”Herra kertoi minulle 
eilen, ettei teillä ollut rahaa matkustaa junalla Zürichiin.” Hän kertoi myös, ettei minun 
pitänyt antaa teille rahaa ennen kuin vasta nyt. Siis juuri yhdennellätoista hetkellä saimme 
rahat. Saimme taas myös nähdä vilauksen Herran huumorintajusta, ja iloitsimme siitä, että 
muutkin ovat avoimia Hänen äänelleen. Sitten nousimme Sveitsiin lähtevään junaan.

Olin jo Itävallassa iloinnut Alpeista. En ollut koskaan ennen nähnyt mitään sen kaltais-
ta kauneutta. Ja nyt junamatka Alppien yli Sveitsiin oli yhtälailla henkeäsalpaava kokemus. 
Zürichissä meitä oli asemalla vastassa eräs sveitsiläinen isäntämme. Hän oli niin ystävälli-
nen, että kyyditsi Wolfgangin lentokentälle, koska hän palasi samana päivänä Norjaan.

Itävallassa kokemani paineen jälkeen en aavistanut mitä Sveitsi toisi tullessaan. Kahdek-
san kokousta oli järjestetty, kaikki eri kaupungeissa. Kokoukset oli suunnitellut eräs Sveitsin 
parlamentin jäsen, joka oli erityisen rohkea Israelin ystävä. Kokoukset oli suunniteltu pidet-
täviksi suurissa halleissa, eikä kukaan ovien avautuessa tiennyt mitä oli odotettavissa, koska 
tilaisuudet olivat kaikille avoimia. Vastaanotto oli hämmästyttävää. Kokouksiin osallistui 
satoja ihmisiä, ja siellä näytti olevan syvää kiinnostusta Israelia ja Neuvostoliiton juutalaisia 
kohtaan.

Jokaisessa tilaisuudessa, henkilökohtaisen todistukseni jälkeen, kerroin Neuvostoliiton 
juutalaisten ja kristittyjen nykytilanteesta. Usein ihmiset kysyivät, miten voisivat olla avuk-
si. Ehdotin, että he kirjoittaisivat kirjeitä neuvostohallitukselle, refusnikeille sekä omille 
paikallisille hallintoelimilleen, koska Neuvostoliiton juutalaisten tilanteen pitäminen jul-
kisena on hyvin tärkeää. Miten taas voidaan auttaa juutalaisia tulevassa exoduksessa, sen 
Herra tulee näyttämään jokaiselle yksilölle erikseen. Minkään järjestön tai yksilön itsensä 
ei tulisi suunnitella sitä. Sitä järjestelee Herra itse, ja Hän on ainoa, jolla on vastaus etsijöi-
den kysymyksiin. Meidän tulee vain olla kuuliaisia siinä mitä Hän pyytää meitä tekemään. 
Muuten on syytä olla puuttumatta meille kuulumattomiin asioihin! Exoduksesta saa Herra 
yksin kaiken kunnian.

Näiden kahdeksan päivän kuluttua olin hyvin rohkaistunut saamastani vastakaiusta ja 
rakkaudesta juutalaisia kohtaan, mutta olin myös epätavallisen väsynyt. Niinpä lähdin le-
päämään ja rukoilemaan erääseen hotelliin ennen kotimatkaa. Yksin Herran kanssa vietetty 
aika on todella tärkeää, ja se myös auttoi, kuten aina!

Hieman Jerusalemiin tuloni jälkeen palasi kuusi PLO:n vangitsemaa israelilaista sotilas-
ta kotiin perheidensä luo. Heidät oli vaihdettu suureen joukkoon syyrialaisia ja PLO - laisia 
vankeja. Olin ylpeä saadessani kuulua maahan, joka arvostaa inhimillistä elämää ja jokaista 
asepalveluksessa olevaa. Kun Israel tajusi, että sotilaiden elämä oli, Tripolin lisääntyneen 
jännityksen vuoksi vaarantunut, ei mikään hinta ollut liian suuri sotilaiden kotiin saatta-
miseksi. Israelin puolustusministeri Moshe Arens huomautti, että monet, niin ystävät kuin 
viholliset, näkevät israelilaisista sotilaista huolehtimisen merkkinä heikkoudesta. ”Mutta 
me tiedämme, että vangeista, kaatuneista, haavoittuneista ja terveistäkin sotilaista, ja heidän 
turvallisuudestaan huolehtiminen on voimamme ja ylpeytemme lähde,” hän sanoi.

Kaikki israelilaiset kuuntelivat radiosta ja televisiosta niitä juhlallisuuksia, jotka järjes-
tettiin näiden sotilaiden kunniaksi, kun heidät päästettiin omaistensa luo Israelin lentotuki-
kohdassa Akkossa. Kaikki olivat tulleet toivottamaan heidät tervetulleeksi, ja heidän ilonsa 
sai kyyneleet monien silmiin. Palanneille sotilaille pidetyssä vastaanottotilaisuudessa Akkon 
kaupungintalolla, tervehdyspuheen heille piti erään Yoni- nimisen nuorukaisen isä. Hänen 
oma poikansa oli yhä Syyriassa vankina. Hän sanoi tuona iltana: ”On ihanaa saada toivottaa 
teidät tervetulleiksi. Te jokainen, olette suuren perheen poikia, Israelin perheen! Toivomme, 
että jonakin päivänä saamme toivottaa myös Yonin tervetulleeksi... ”

Tämä vastaanotto sai minut katsomaan odotuksella kohti tulevaisuutta, kohti sitä päi-
vää, jolloin he toivottavat Israelin pojat ja tyttäret tervetulleiksi ”Pohjoisesta maasta”. Vie-
lä ihmeellisempi on se päivä, jolloin Israelin kansa tulee tunnustamaan Rauhanruhtinaan 
omakseen. Se on varmasti sellainen riemun päivä, jota maailma ei ole ennen nähnyt!
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35. LUKU
             
KATUMUKSEN KYYNELIÄ

Pian Jerusalemiin paluuni jälkeen, marraskuussa 1983, aloin laatia suunnitelmia 
lähteäkseni uudelle matkalle. Tällä kertaa kyseessä oli erityinen matka, koska aioin 
matkustaa Yhdysvaltoihin Michaelin ja Joeyn luo viettääksemme joulua Marcian ja 

Daven tilavassa kodissa maaseudulla. Joulusta tulikin hieno, koska nyt saatoimme ensim-
mäistä kertaa seitsemään vuoteen tuntea olevamme yhtä perhettä. Marcian luona tunsimme 
olomme kotoisaksi, joten koko yhdessäoloaika oli kaikin puolin onnistunut.

Palattuani Israeliin tunsin Herran kehottavan minua vuokraamaan toisen asunnon. 
Tiesin, että jonakin päivänä minun olisi vuokrattava asunto, josta käsin kirjan levittämi-
nen, ja mahdollisesti myös levitystyössä auttavien majoittaminen, olisi mahdollista. Tiesin, 
että kirjan valmistumiseen menisi vielä aikaa, joten ajatus asunnon vuokraamisesta juuri 
nyt, ei tuntunut kovin järkevältä. Eräänä aamuna sain kuitenkin puhelinsoiton kaukai-
sesta Uudesta Seelannista. Välittömästi vastattuani puhelimeen ystäväni kysyivät: ”Esther, 
kuinka kirjasi edistyy? Tulemme Israeliin maaliskuussa 1984.” Ymmärsin nyt, miksi Herra 
oli kehottanut minua vuokraamaan toisen asunnon. Kerroin heille nopeasti, että he olivat 
tervetulleita, ja ettei heidän tulisi huolehtia mistään, sillä asuntokin olisi valmiina heidän 
saapuessaan.

Viikoittain luin ilmoitukset vuokrattavista asunnoista, kunnes lopulta eräänä iltapäivä-
nä Herra sanoi: ”Soita tuonne!” Sovin tapaamisesta mennäkseni katsomaan asuntoa, jonka 
Herra oli valinnut. Pidin siitä heti ensi silmäyksellä astuessani sisään. Se oli täynnä aurin-
gonpaistetta ja siinä oli valtava parveke. Sieltä oli hieno näköala Ramotin metsään ja yli 
Jerusalemin laakson. Siinä oli kaksi pientä makuuhuonetta ja kauniisti sisustettu keittiö 
tummine kaapistoineen. Koska Herra oli valinnut sen, kerroin siellä asuneelle perheelle 
vuokraavani sen välittömästi. He olivat niin iloisia, että melkein tanssivat ilosta!

”Olimme suunnitelleet muuttavamme ensi viikolla eräälle uudelle asuntoalueelle Nege-
viin”, he kertoivat. ”Jollemme olisi saaneet asuntoa vuokratuksi tällä viikolla, olisi meidän 
pitänyt maksaa kuuden kuukauden ylimääräinen vuokra, sillä vuokrasopimuksemme olisi 
mennyt umpeen vasta heinäkuussa.” Kuten aina, Herran aikataulu oli täydellinen.

Palattuani kotiin sain lisää ohjeita. Herra kertoi, että minun tuli antaa kaikki huoneka-
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luni ja koneeni uusiseelantilaisten käyttöön, lukuun ottamatta makuuhuoneeni kalustusta 
ja ruokapöytää. Kaikki mitä minulla oli, kuului jo nyt Hänelle, joten muista kodintar-
vikkeista luopuminen ei ollut kovinkaan vaikeaa. En vain voinut käsittää miten muutto 
onnistuisi vajaassa viikossa. (Olin lähdössä Hollantiin ja Puolaan, ja olisin poissa maasta yli 
kuukauden.) Silloin Herra sanoi aivan odottamatta: ”Sinun ei tarvitse muuttaa huonekalu-
ja. Vain sinä ja sinun vuoteesi muutatte!”

Me ihmiset olemme kummia olentoja, tai minä ainakin voin sanoa näin itsestäni. Olin 
ollut varma, että koska Herra oli antanut minulle varat asunnon ostamiseen, niin tulisin 
asumaan siellä lopun elämääni, tai ainakin hyvän osan siitä. Hän todellakin tiesi miten es-
tää liika itsetyytyväisyys, ja tämä tieto todella ratkaisi lyhyen muuttoaikataulun ongelman. 
Uusi asuntoni tuntui minusta todelliselta kodilta. Rakastin auringonpaistetta ja näkymää 
keittiöstä, ja viikon kuluttua löysin sieltä itseni, vuoteeni – ja vähän muunkin tavaran kans-
sa. Minulla oli tuskin aikaa purkaa tavaroitani, kun jo olin matkalla Hollantiin.

Matkustin Puolaan hollantilaisen Corrie-ystäväni kanssa. Hän oli uskovainen, joka oli 
tullut kotiini Rebekan kanssa 1981. Hän oli ollut Puolassa usein aikaisemminkin, ja oli 
siellä ollessaan kertonut paljon Israelin asemasta Jumalan pelastussuunnitelmassa. Hän oli 
saanut kokea kasvavaa vastakaikua sanomalleen ja tiesi, että aika olisi oikea sille, että myös 
juutalainen uskova puhuisi kokouksissa.

Matkustimme ensin Hollantiin anoaksemme viisumia Puolaan. Jumalan armosta saim-
me viisumimme vajaassa tunnissa, esitettyämme anomuksemme Puolan konsulaatissa. Pu-
huin myös joissakin tilaisuuksissa Hollannissa. Olin nyt ensimmäistä kertaa tässä maassa. 
Viikko kului nopeasti ja pian olimme Corrien kanssa asemalaiturilla odottamassa Varsovan 
junaa.

Junamatka Hollannista Puolaan kestää 17 tuntia. Kun juna vihdoin saapui asemalaitu-
rille, kömmimme siihen väsyneinä, kaikki omaisuus mukanamme. Varmistaessamme paik-
kavarauksemme löysimme itsemme hytistä, jossa oli kuusi opiskelijaa matkalla Moskovan 
yliopistoon. Tiesimme nukkumisen olevan mahdotonta näin ahtaissa oloissa. Lopulta saim-
me mahdollisuuden maksaa erotuksen ja luvan siirtyä lähes tyhjään hyttiin, ensimmäiseen 
luokkaan, ja lopulta asetuimme levolle. Meidät herätettiin kuitenkin useampaan kertaan, 
ensin ylittäessämme rajan Hollannista Saksaan, sitten Itä-Berliiniin ja lopulta Saksasta Puo-
laan. Oli aika yllättävää, että jokaisella raja-asemalla vartijat olivat hyvin ystävällisiä, eikä 
laukkujamme tarkastettu kertaakaan. Corrie oli matkustanut saman reitin useampaan ker-
taan aikaisemmin, ja hänen tavaransa oli haravoitu milloin mitenkin tarkkaan. Tällä kertaa 
meillä täytyi olla matkassa joitakin ylimääräisiä suojelusenkeleitä.

Olimme väsyneitä ja kiitollisia, kun junamme vihdoin saapui Varsovan rautatieasemal-
le. Ystävät olivat meitä asemalla vastassa. Oli kirpeän kylmä ilta. He auttoivat meidät junas-
ta monine matkalaukkuinemme ja kasseinemme, jotka olivat täynnä Puolan uskoville tar-

koitettua tavaraa. Jouduimme odottamaan yli tunnin taksijonossa, mutta vihdoin olimme 
matkalla asuntoon, johon meidät oli majoitettu. Saavuttuamme lopulta määränpäähämme 
meidän piti raahata tavattoman raskaat kantamuksemme viidenteen kerrokseen. Olin niin 
uupunut saavuttuamme perille, etten itsekään ollut uskoa väsymystäni todeksi. Saimme 
kuitenkin asunnossa niin lämpimän vastaanoton, että kiipeäminen oli vaivan arvoinen.

Monet ihmiset tulivat tapaamaan meitä heti ensimmäisenä iltana, koska olimme seu-
raavana aamuna lähdössä junalla etelään. Keskustelin usean tunnin ajan erään melko iäk-
kään juutalaisnaisen kanssa. Hän oli jäänyt eloon holokaustista. Ennen hänen tapaamistaan 
en ollut ymmärtänyt, kuinka joku oli saattanut jäädä Puolaan edes minuutiksi, puhumat-
takaan koko loppuelämäkseen, selvittyään Hitlerin joukkotuhon painajaisesta. Hänen ker-
toillessaan aloin ymmärtää. Hän näytti minulle kuvia siitä, millaista oli ollut ennen sotaa, 
ja kertoi nytkin asuvansa aivan keskellä entistä Varsovan gettoa, vastapäätä bunkkeria ’Mila 
18’. (Eräs juutalaisen sankarillisuuden hienoimmista kertomuksista tapahtui juutalaisten 
kansannousun aikaan juuri tässä getossa.) Jotenkin ymmärsin, että hän tunsi olevansa kuin 
velkaa kaikille kadonneille. Hän halusi pitää heidän muistonsa elävänä, asumalla juutalai-
sena Varsovan geton sydämessä. Hän huomautti surumielisesti: ”Jos me lähdemme, niin 
kuka muistaa? Kuka on täällä kertomassa? Mitään ei jää jäljelle, paitsi tuhkaa. Mitään ei 
todellakaan jää jäljelle…” Täytyi olla uskomattoman tuskallista elää jatkuvasti sellaisen alu-
een sydämessä, missä oli tapahtunut tällainen tragedia. Tiedän sen itsestäni. Saatoin tuskin 
kestää tietoisuutta, että olin nyt todella Puolassa ja Varsovassa – maan pääkaupungissa, jossa 
ainakin kolme miljoonaa kansani jäsentä oli kärsinyt niin julman kohtalon! Tämä nainen 
oli kestänyt sen heidän kanssaan, ja menneisyys varmaan vaivasi häntä. Siirsin tuomitsevan 
mieleni syrjään ja halasin häntä hiljaa.

Matkustimme pienenä ryhmänä junalla ja keskustelimme ne monet tunnit, mitkä mat-
ka kesti. Vihdoin saavuimme pieneen, etelässä sijaitsevaan vuoristokylään, erään talviurhei-
lukeskuksen sydämeen. Maisemat olivat upeat, mutta sielläkin Herra piti elossa juutalaisten 
muistoa. Jopa junalla matkustaessani olin tuskallisen tietoinen, että vain muutamia vuosia 
aikaisemmin Puolan rautateitä oli käytetty juutalaisten kuljetuksissa kohti kuolemaa.

Vietimme ensimmäisen iltamme talossa, joka oli revetä liitoksistaan kristityistä, jotka 
olivat, eri puolilta maata, kokoontuneet sinne raamattuleirille. Siellä törmäsin jälleen aivan 
erilaiseen kulttuuriin, kuin koskaan aikaisemmin. Kadehdin heidän elämänsä yksinkertai-
suutta. Itä-Euroopan maissa on uskovien välillä syvä yhteys, joka puuttuu useimmista län-
simaista.

Seuraavana iltana muutimme erääseen puolalaiseen kotiin. Perheellä oli pieni vieras-
maja. Omistajat muistivat Corrien vuosien takaa ja toivottivat meidät lämpimästi tervetul-
leiksi. Talo oli täynnä, joten meidät majoitettiin toiseen heidän kahdesta olohuoneestaan. 
Tietysti meillä kaikilla oli yksi yhteinen kylpyhuone muiden talossa olevien kanssa. Minä 



602 603

ja Corrie saimme täällä aikaa rukoukseen. Saimme hetken olla erossa paineista, meidänhän 
odotettiin jatkuvasti julistavan.

Herra ei ollut antanut minulle yhtään vihjettä siitä, mitä odottaa Puolalta. Hän oli 
niin huolellisesti valmistanut minua ennen matkaani Neuvostoliittoon, mutta nyt Hän oli 
kummallisen hiljaa kaikessa Puolaa koskevassa! Minun täytyy myöntää, että olinkin aivan 
valmistautumaton siihen mitä siellä tapahtui. Puolassa on aivan erilainen ilmapiiri kuin 
lännessä, mutta se on myös erilainen kuin Neuvostoliitossa. KGB:llä ei ole samaa otetta 
kansasta, eikä ihmisten mielistä. Lisäksi siellä näytti olevan uusi, uskonnollinen vapaus, ja 
todellinen herääminen puolalaisten sydämissä oli ilmiselvä. Corrie oli ollut Puolassa useasti 
aikaisemmin, mutta hänkin oli hämmästynyt siitä, mitä Puolassa tuolloin tapahtui. En-
simmäiseksi meidät yllätti kaikkialla pienessä kylässä olevat ilmoitukset. Niissä kerrottiin 
suurin kirjaimin evankelioimiskokouksista, jotka pidettiin Jeesuksen Kristuksen nimessä. 
Kerran osallistuimme tällaiseen kokoukseen ja totesimme kokoustilan olevan ääriään myö-
ten täynnä. Eräs veli todisti äänekkäästi ja avoimesti Jeesuksen Kristuksen pelastavasta voi-
masta! Venäjällä tällaista ei olisi voinut tapahtua.

Isäntäperheemme kodin yhteydessä oli pieni kappeli. Olimme hyvin liikuttuneita 
sunnuntaina huomatessamme, että kappeli oli jumalanpalveluksen aikana aivan täynnä, 
ja ihmiset seisoivat ulkopuolella lumessa palellen ja kuunnellen toimitusta kovaäänisten 
välityksellä, koska kaikki eivät olleet mahtuneet sisälle. Ajattelin kaikkia mukavia kirkko-
ja Yhdysvalloissa, hyvin lämmitettyjä ja elegantteja ja tiesin, että kaikessa niukkuudessaan 
Puolan kirkolla oli jotain sellaista, mitä meillä ei ole! Löysimme uskovien keskuudesta myös 
uuden vapauden tunteen. Corrie kertoi, ettei ollut koskaan aikaisemmin kuullut heidän 
olevan halukkaita puhumaan Herrasta julkisilla paikoilla.

Paljon kristittyjä kaikkialta maasta kokoontui raamattuleirille. Kokoukset pidettiin pie-
nessä oleskelutilassa. Minun oli määrä puhua joka ilta, tämän viikon pituisen konferenssin 
aikana. Juutalaisia oli myös kutsuttu, koska tällä protestanttiryhmällä oli suuri rakkaus Israelia 
kohtaan. Sen tähden he todella pyrkivät tavoittamaan jäljellejäänyttä juutalaisvähemmistöä. 
Ensimmäisenä iltana kerroin, kuinka Herra oli toiminut minun elämässäni; mitä Hän oli 
opettanut täydellisen antautumisen merkityksestä, joka oli johtanut minut eroon lapsistani, 
sekä myös kuinka huolellisesti Hän oli opettanut minua – uskoni juutalaisuudesta.

Kokouksen jälkeen jotkut johtajat ilmaisivat huolestuneisuutensa kolmentoista katoli-
sen muodostamasta ryhmästä, joka myös osallistui leirille. Puolassa on hyvin vähän kanssa-
käymistä katolisten ja protestanttien välillä, ja protestantit pelkäsivät katolisten loukkaan-
tuvan. Lohdutin heitä sanomalla: ”Herra tietää, miksi he ovat tulleet. Hän on varmasti 
tuonut tänne juuri ne, joiden Hän haluaa olevan täällä läsnä! Meidän tehtävänämme tulee 
olla uskollisia kaikelle sille, minkä Hän antaa sydämellemme – jakaa se, ja sen jälkeen lop-
putulos riippuu yksin Hänestä.”

Seuraavana iltapäivänä tuli katolisten nuorten ryhmä luokseni erään tulkin kanssa. Hei-
dän sanansa liikuttivat minut kyyneliin asti. He olivat niin herttaisia, aitoja ja tosissaan 
sanoessaan minulle: ”Me liikutuimme syvästi kun kerroit meille eilen, kuinka sinun täytyi 
erota lapsistasi. Saatoimme nähdä, että olet ollut todella hyvä äiti. Haluamme sinun tietä-
vän, että jokainen meistä on sitoutunut rukoilemaan lastesi puolesta jokaisena elämämme 
päivänä. Tämä rakkauden lahja oli kultaakin arvokkaampi.

Illalla tuli eräs nuori nainen luokseni: ”Olemme erään nuorisoryhmän kanssa tällä alu-
eella ja ajattelimme pyytää sinua puhumaan myös meille. Meillä ei nimittäin ole ketään 
puhujaa sunnuntaiaamuksi!” 

Niinpä me seuraavana aamuna taivalsimme lumen halki siihen kotiin, jossa nuorten 
kokous pidettiin. Mukanani oli myös eräs rakas sisar, joka oli järjestänyt leirin ja joka toimi 
tulkkinani. Saapuessamme perille näimme, että huone oli aivan täynnä. Huomasin heti 
heidän uskomattoman viattomuutensa ja tuoreutensa. Heidän sydämensä Jumalaa kohtaan 
oli vapaa kavaluudesta. He olivat juuri niin avoimia Hänelle, kuin Hänen lastensa tulisikin 
olla! Kerroin jälleen todistukseni, ja lopetettuani he pyysivät minua puhumaan lisää. Pu-
huin kuuliaisuudesta ja kerroin myös tapaamisestani paavin kanssa. Painotin sitä, että Herra 
voi tehdä mitä tahansa niin kauan, kun annamme elämämme Hänen käsiinsä ja teemme 
mitä Hän pyytää meitä tekemään! Puolassa asiasta kertominen oli aivan erilaista kuin jossa-
kin muualla, koska Paavi Johannes Paavali II kuuluu heille. Tämä kertomus kosketti heitä 
kaikkia hyvin syvästi. Epäröin mainita rakkauskirjekääröstä Puolassa, koska tiesin, että voisi 
olla vaarallista, jos ihmiset kommunistimaassa kirjaavat nimensä mihin tahansa listaan. Lo-
pulta, kun he olivat neuvotelleet keskenään, kysyi eräs nuorista miehistä: ”Voisimmeko me 
tehdä jotakin osoittaaksemme rakkauttamme Israelia kohtaan? Voisimmeko ehkä kirjoittaa 
nimemme listaan, tai johonkin, osoittaaksemme, että mekin rakastamme sinun maatasi?” 
Hymyilin itselleni ja kerroin heille kertomuksen rakkauskirjekääröstä. Siinä pienessä puo-
lalaiskylässä jokainen allekirjoitti rakkauskirjekäärön. Juuri ennen poislähtöämme kertoivat 
he myös, että he edustivat yhtä nuorten rukouspiiriä, mutta niitä kaikkialla tässä maassa, ja 
he olisivat iloisia, jos palaisin puhumaan muillekin, ympäri maata oleville nuorten ryhmille. 
Ovet alkoivat avautua!

Puolalaisten uskovien kanssa keskustellessani minua siunasi se, miten syvästi ja vaka-
vasti he ottivat vastaan kaiken sen, mitä sanoin. Saapuessani Puolaan odotin kohtaavani 
tavallisen, eurooppalaisen ilmapiirin. Euroopassa puhuessani syntyy siellä poikkeuksetta 
tietynlainen, virallinen ilmapiiri. Kasvojen ilmeet eivät värähdäkään, enkä lainkaan osaa 
päätellä, onko Herra koskettanut heidän sydämiänsä vai ei. Mutta puolalaisissa on sellaista 
herkkyyttä Jumalaa kohtaan, etten ole nähnyt sellaista aikaisemmin, en edes Neuvostoliiton 
kristittyjen keskuudessa! Ennen jokaista kokousta söimme yhdessä. Lauloimme myös yh-
dessä israelilaisia lauluja. He osasivat paljon useampia lauluja kuin minä. He pitivät myös 
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hepreankielisen ja juutalaisten perinnäistapojen kurssin, ja perjantai-iltana vietimme yh-
dessä sapattia. Eräänä iltana kerroin raamattuleiriläisille Russellin tarinan. Olen kertonut 
sen eri maissa aina silloin tällöin. Koska heidän sydämessään on niin syvä rakkaus, sekä 
Israelia, että Herraa kohtaan, meni sanoma suoraan heidän sydämeensä. Olin siitä yllätty-
nyt ja samalla se siunasi minua syvästi. Hämmästyttävää oli myös se, että he pyysivät mi-
nua kertomaan kokemuksistani Neuvostoliitossa. Tämä pyyntö edellytti heidän puoleltaan 
suurta rohkeutta. Corrie mainitsi usein, ettei hän ollut koskaan nähnyt heitä niin avoimina 
ja pelottomina. Eräs ystävä oli johdatettu kokouksiin siten, että hän oli kuullut joidenkin 
nuorten keskustelevan sanomastani rautatieasemalla!

Edellisenä iltana olimme Corrien kanssa suunnitelleet käyvämme Auschwitzissä, joten 
kerroin heille siis myös Saksasta. Olin koko ajan ollut tietoinen, että suurin osa juutalaisista 
oli tuhoutunut puolalaisella maaperällä, puolalaisten myötävaikutuksella. Antisemitismillä 
on ollut syvät juurensa puolalaisessa yhteiskunnassa. Kertoessani aikanaan sanomasta Sak-
salle, en kuitenkaan osoittanut sormellanikaan puolalaisia. Nyt kerroin pienen tarinan siitä, 
miten kovia saksalaisten sydämet olivat ja miten kykenemättömiä he olivat tekemään pa-
rannusta. Mutta miten kävi; puolalaiset uskovat ottivatkin sanoman omakseen. He kävivät 
lattialle ja itkivät äänekkäästi parannuksen kyyneliä, ja toistivat kerta toisensa jälkeen: ”Voi 
Isä! Me olemme syyllisiä! Me autoimme tuhoamaan ’Sinun omaisuuskansaasi! Olemme 
pahoillamme! Ole hyvä ja anna meille anteeksi ja auta kansaamme!” Tällä hetkellä näimme 
eron, nyt elossa olevien puolalaisten, ja saksalaisten välillä. Puolalaiset kantavat myös valta-
vaa syyllisyyttä Jumalan edessä, mutta toisin kuin saksalaiset. He olivat valmiita nöyryyttä-
mään itsensä Jumalan edessä ja etsimään Hänen anteeksiantoansa. Ja tästä syntyi suuri ero.

Aikaisin seuraavana aamuna Corrie ja minä, lähdimme pieneltä raamattuleiriltä ja mat-
kustimme Auschwitzin keskitysleirille. Kokemus oli yksi elämäni kamalimpia. Herra oli 
tehnyt holokaustin niin todellisiksi, ja vaikka olin saanut tuntea jo Hänen tuskaansa, en 
siitä huolimatta ollut valmistautunut siihen, mitä kohtasin tällä pelottavimmalla kuole-
manleirillä.

Kaikki näkemäni muistutti minua Rozian kertomuksesta. Ajattelin häntä ja Motekia 
vähän väliä sinä päivänä. Hänen kärsimyskertomuksensa oli kertautunut tuhansia, jopa 
miljoonia kertoja, juuri sillä paikalla. En saattanut käsittää sitä. Kolme miljoonaa juutalaista 
oli tuhoutunut juuri sillä paikalla missä kuljin. Se ylitti inhimillisen käsityskykyni! Kuljin 
porteista ”TYÖ VAPAUTTAA SINUT” -lipun alta kaksinkertaisten sähköaitojen ohi kuo-
lemanleirin keskukseen.

Jokainen parakkijono kätki sisäänsä ’näyttelyn’ hirmuteoista. Se toimi hiljaisena todis-
tuksena kaikesta siitä, mitä saksalaiset olivat tehneet. Yksi parakki esitteli makuupaikat, jois-
sa niin monet ihmiskohtalot olivat kietoutuneet toisiinsa kaikessa kurjuudessaan. Eräs toi-
nen parakki kätki sisäänsä kaikki saksalaisten lajittelemat ja säilyttämät tavarat. Ne viestivät 
sellaista ahneutta, ettei sen vertaista löydy ihmiskunnan historiasta. He olivat ottaneet jopa 
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kullan ruumiiden hampaista! Parakeista oli löytynyt pinoittain astioita, kenkiä, hattuja jne. 
Seuraavat kolme näyttelyä, jotka saivat minut itkemään hervottomasti, oli asetettu samaan 
rakennukseen. Ensimmäisessä olivat matkalaukut. Niitä oli kasoittain, ja niissä kaikissa oli 
omistajien nimet ja osoitteet. Seisoessani ja lukiessani näitä nimiä tiesin, että ne oli kirjoi-
tettu paluun toivossa. Omistajat eivät voineet kyetä kuvittelemaan, mitä saksalaiset olivat 
todella varanneet heidän varalleen. Kuka olisi osannut ajatella, että saksalaiset arvostivat 
paljon enemmän heidän matkalaukkujaan, kuin heidän elämäänsä. Itkin jälleen nähdessäni 
hiusnäyttelyn. Saksalaiset olivat tietysti säilyttäneet nekin, täyttääkseen niillä huonekalunsa. 
Hiukset oli ajeltu ihmisten päästä, ja ne olivat yhä sellaisenaan. Se oli kamalaa katseltavaa. 
Lasten päästä ajeltu hius oli helppo tunnistaa, koska monissa oli vielä nauhoja ja solkia, 
jotka oli sidottu pitkiin, kauniisiin kiharoihin. Se oli sanoin kuvaamatonta. Lastentava-
roiden näyttelyssä itkin  katsellessani pieniä saappaita ja kenkiä, pieniä paitoja ja mekkoja, 
jäännöksiä rakastetuista leluista. Samalla takoi mielessäni kysymys: ”Kuinka saksalaiset ovat 
saattaneet tehdä tämän? Miten maailmassa he ovat voineet tehdä tällaista? Kuinka he saat-
tavat tänä päivänä elää niin kepeästi tehtyään tällaista?”

Korttelissa 27 oli juutalainen museo. Useimmat turistiryhmät ohittavat sen. Minäkään 
en olisi voinut tietää sen olemassaolosta, mutta Corrie oli käynyt siellä edellisenä vuonna. 
Heti oven sisäpuolella, pienessä, pimeässä käytävässä oli vieraskirja. Istuin kirjoittamaan 
nimeni ja osoitteeni ja aloin samalla lukea aikaisempien vierailijoiden nimiä. Luin sivu 
toisensa jälkeen niiden kertomuksia, jotka olivat vierailleet juutalaisessa museossa. Siellä oli 
käynyt pääasiassa juutalaisia, mutta yllättävän paljon myös israelilaisia (yllättävää sen täh-
den, ettei Puolalla ole diplomaattisuhteita Israelin kanssa, eikä tämän vuoksi kukaan sellai-
nen, jolla on ainoastaan Israelin passi, voi päästä maahan.) Kirjaan oli kirjoitettu niin paljon 
surullista ja koskettavaa, että minun oli istuttava siellä yli tunti lukien. Jotkut merkinnöistä 
olivat eloonjääneiden kirjoittamia; sellaisten, jotka olivat tulleet takaisin sille paikalle, missä 
he olivat viimeistä kertaa olleet kosketuksissa rakkaittensa kanssa. Toiset taas ilmaisivat itse-
ään siten, kuin eräs pieni tyttö, joka oli menettänyt isoäitinsä:

”Rakas isoäiti! Tulin tänne, koska halusin tuntea olevani lähellä sinua ja ymmär-
tääkseni jotakin siitä, mitä sinulle tapahtui täällä ja tunteakseni sinut ainoalla mah-
dollisella tavalla...”

Kuljin loput juutalaisen museon osat ikään kuin sumussa, ja pian sen jälkeen lähdimme lei-
ristä. Joka minuutti ollessani siellä tunsin jälleen (kuten niin usein aikaisemminkin), kuinka 
paljon Herra oli kärsinyt kansansa kanssa noina kammottavina vuosina. Ymmärsin nyt yhä 
syvemmin, että Jumala ei saattanut unohtaa tätä, eikä Hän myöskään jättäisi vastaamat-
ta siihen, ihmiskunnan aikakirjoissa. Auschwitzissa ymmärsin, että Saksassa esittämämme 
sanoma oli todellinen, ja että tuomio tulisi pian Saksan ylle. Heidän aikansa oli todella 

kulumassa loppuun.
Matkustaessamme takaisin raamattuleirille, kertoi meitä tällä matkalle kuljettanut veli, 

että mies, jonka kodissa asuimme, oli kerran ollut uskossa. ”Hän oli tullut Venäjältä, ja vielä 
saavuttuaan Puolaan, oli hän palava Herrassa. Mutta hän avioitui katolisen naisen kanssa ja 
luopui pian todellisesta vaelluksestaan Herran yhteydessä.

Palattuani seuraavana päivänä ryhmän luo, ojensivat ystävät minulle kauniin, käsin 
kaiverretun puurasian. Sen sisällä oli kuivattuja kukkia, hepreankielinen kaiverrus ja siinä 
seuraavat sanat: ”Jaoimme eilisen kanssasi rukouksessa.” He olivat rukoilleet puolestani koko 
päivän, ja saatoin huomata, että he olivat myös kärsineet kanssani.

Juutalaisten kokousvieraiden joukossa oli myös eräs juutalaisnainen kahden pienen 
lapsen kanssa. Hänen seitsenvuotias tyttärensä oli hyvin kaunis. Hänellä oli murheelliset 
silmät ja rusoposket. Joka kerta katsoessani häneen aloin ajatella niitä tuhansia ja taas tu-
hansia pieniä puolan juutalaislapsia, joiden elämä oli tuhottu niin tunteettomasti. Tämä 
tyttö kertoi minulle, että muut lapset vainosivat häntä koulussa, koska hän oli juutalainen. 
Saatoin vain arvailla mitä hän oli kestänyt, koska anti-semitismi puolalaisten keskuudessa 
on edelleen voimakasta. Sanoin hänelle: ”Tiedän, että se on vaikeaa, mutta yritä ymmärtää, 
että Herralle juutalaisuus on jotakin aivan erityistä, eikä se riipu lainkaan siitä, mitä toiset 
ihmiset ajattelevat! Me olemme Jumalan oma kansa, jonka Herra on valinnut vuosisato-
ja sitten. Hän on pitänyt meidät elossa näiden tuhansien vuosien aikana! Ja nyt, meidän 
omassa ajassamme, Hän on antanut meille takaisin maan, jonka Hän kauan sitten lupasi 
kerran kuuluvan meille ikuisesti. Se on ihme! Hän rakastaa sinua hyvin paljon ja rukoilen, 
että myös sinä, sinun äitisi ja perheesi, voisitte pian tulla Israeliin.” Annoin hänelle kultaisen 
Daavidin tähden, joka minulla oli aina kaulaketjussani.

Hetken kuluttua hänen äitinsä tuli luokseni ja sanoi: ”Emme millään voi vastaanottaa 
näin kaunista ja kallista lahjaa!” Minä vastasin hänelle: ”Olen varma, että Herra haluaa hä-
nen omistavan sen. Kerro hänelle, että hänen tulisi joka kerta katsoessaan sitä muistaa, että 
Herra rakastaa häntä hyvin paljon, ja että juutalaisuus on Hänelle jotakin kaunista.”

Seuraavana päivänä sain perheeltä lahjaksi ihanan pöytäliinan ja ruokaliinoja, ja kiittä-
essäni heitä Herra kehotti minua puhelemaan rouvan kanssa. Hän oli tietysti kuunnellut 
kaikki sanomani sillä viikolla ja hän, kuten muutkin läsnä olleet juutalaiset, oli useaan 
kertaan sanonut, kuinka paljon hän oli nauttinut saadessaan kuulla sanomaani. Niinpä 
rukoilin nopeasti, tottelin Herraa, ja hän antoi elämänsä Israelin Messiaalle! Nuori nainen 
oli niin siunattu Hänen rakkaudestaan, että hän itki ja nauroi yhtä aikaa! Se oli erityinen 
lahja Isan kädestä tuossa pimeässä maassa. Tiesin, että Isän rakkaus on valmis saavuttamaan 
Hänen kansansa sydämet, missä ikinä he ovatkaan.

Lauantaina olimme päättäneet vierailla juutalaisessa yhdyskunnassa Krakovan keskus-
tassa. Mukanamme oli myös linja-autolastillinen uskovia raamattuleiriläisiä. Leiri jatkuisi 
vielä yhden päivän, mutta minä lähtisin Krakovasta Varsovaan, lentääkseni takaisin Hollan-
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Auschwitzin 
keskitysleiri.

Uunit, joissa 
ruumiit poltettiin 
kaasuttamisen 
jälkeen. Natsit 
irrottivat kultapaikat 
ruumisten hampaista.
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tiin ensimmäisellä mahdollisella koneella. Viikon keskivaiheilla minulla alkoi olla vakavia 
suolistokramppeja, ja viikon varrella vatsatauti tuli yhä pahemmaksi. Saatoin syödä vain 
riisiä, leipää ja lihalientä, ja tunsin tulevani heikommaksi ja sairaammaksi päivä päivältä. Jo-
kaisena aamuna näytti jopa vuoteesta nousu mahdottomalta. Mutta siitä huolimatta Herra 
vahvisti minua kokouksia varten joka ikinen ilta. (Lopulta sain kuulla, että juomavesi tuli 
saastuneesta purosta, johon yläjuoksulla asuva maanviljelijä oli laskenut karjansa lannan!) 
Mutta päivämme siellä olivat olleet niin siunattuja, että työ oli ollut kaiken sen arvoista, 
huolimatta siitä, miten kamalalta minusta tuntui!

Viimeisenä iltana isäntäväkeni kutsui joitakin naapureitaan kuuntelemaan kertomusta 
tapaamisestani Paavin kanssa. He olivat kaikki katolisia, eikä heillä ollut todellista suhdetta 
Herraan. Mutta Herra voiteli sanoman niin syvällä tavalla, että isäntämme alkoi itkeä. Sama 
mies, joka nuoruudessaan oli ollut voimakas kristitty Venäjällä! Lopussa hän kiitti kiittämis-
tään minua, kun olin auttanut häntä jälleen uudistamaan suhteensa Herraan. Se oli tietysti 
Herran rakkautta häntä kohtaan, ja se oli arvokasta katseltavaa.

Seuraavana aamuna liityin ryhmään, joka matkusti Krakovaan. Ainoa tapa selvitä mat-
kasta oli, etten syönyt mitään edellisenä päivänä. Kävimme ensin pienessä synagogassa 
vanhassa kaupunginosassa ja jatkoimme sieltä matkaamme Krakovan suureen synagogaan. 
Sapatin aamupalvelus oli parhaillaan menossa, mutta se pidettiin tietysti pienessä huonees-
sa, viereisessä rakennuksessa, koska osallistujia oli hyvin vähän. Meidät toivotettiin ter-
vetulleiksi palvelukseen, ja jonkin ajan kuluttua kerroin yhdelle näistä miehistä, että olin 
kotoisin Jerusalemista. Uutinen levisi nopeasti, ja tilaisuuden jälkeen minut kutsuttiin Cor-
rien kanssa osallistumaan ’oneg shabbottiin’, jossa kohotimme viinimaljamme Jerusalemin 
kunniaksi. Kysyin eräältä heistä: ”Kuinka monta juutalaista asuu tällä hetkellä Krakovassa?” 
Ennen sotaa siellä oli ollut usean tuhannen juutalaisväestö.

”On meitä täällä melkoinen joukko.”, hän kertoi, ”ainakin kuusi sataa!” Hän näki su-
rullisen hymyni ja ymmärsi. ”Niin, ei se sittenkään taida olla kovin suuri määrä!” hän mu-
misi alistuneena. Hymyilin jälleen ja sanoin pilaillen: ”No, onhan meitä juutalaisia tietysti 
enemmän Jerusalemissa!”

Menimme kävellen Krakovan juutalaiseen museoon. Sieltä löysin sisäkuvan eräästä 
Krakovan synagogasta sellaisena, kuin se oli ollut ennen sotaa. Se jotenkin riisui minut 
sisäisesti, enkä voinut muuta kuin istuutua yhdelle kiviportaalle ja itkeä kaikkea kadotettua.

Myöhemmin kävelin Corrien kanssa museon lähiympäristössä. Alue oli ollut juuta-
laisten kaupunginosan sydän, mutta nyt siellä oli tuskin jälkeäkään juutalaisesta elämästä. 
Löysimme synagogan murentuneet rauniot ja yhden Daavidin tähden eräästä rakennukses-
ta, jota puolalaisten ei ollut onnistunut siirtää. Ihme kyllä, katujen nimet olivat säilyneet 
ennallaan – löytyi Iisakin ja Esterin katuja. Mutta mikään muu ei mitenkään viitannut 
siihen, että suuri juutalainen väestö oli kerran touhunnut kaikilla näillä hiljaisilla kaduilla. 

Kuusi miljoonaa.
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Krakovan synagoga 
helmikuussa 1984.

Krakovan synagoga Puolassa.

Kanoja juutalaisella hautausmaalla.
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Minulle päivä oli surullinen.
Liityimme muuhun ryhmään museossa, ja hyvästelin joukon. Sitten linja-auto lähti 

liikkeelle, viedäkseen heidät takaisin raamattuleirille. Corrie palasi ryhmän mukana. Hän 
matkusti myöhemmin Gdanskiin ja muihin kohteisiin, minne meidän oli pitänyt matkus-
taa yhdessä. Minä sen sijaan matkustin yhdessä erään raamattuleirillä olleen ystäväni kanssa 
pitkän matkan takaisin Varsovaan. Aikaisin seuraavana aamuna nousin Hollantiin mene-
vään koneeseen ja sitä seuraavana aamuna saavuin Ben Gurionin lentokentälle Israeliin.

Sid ja Betsy olivat minua vastassa ja veivät minut kotiin. Vietin monta päivää sängyssä, 
ennen kuin voimani palasivat ja saatoin taas syödä. Puolassa Corrie ja minä, olimme todella 
nähneet Herran käden liikkuvan niin monella tavalla! Tiesin, että palaisin sinne Hänen 
ajallaan ja olin kiitollinen Herralle, että olin saanut nähdä Hänen rakkautensa väkevästi 
toimivan tässä maassa.

Maaliskuun alussa, vuonna 1984, Wolfgang ja minut kutsuttiin uudelleen Saksaan. 
Toisena iltana tässä maassa me puhuimme eräässä kokouksessa eteläbaijerilaisessa Garmi-
schin kaupungissa. Ennen kokousta joimme kakkukahvit ihastuttavassa hotellissa, joka si-
jaitsi korkealla Alppien rinteellä. Näköala sieltä oli aivan uskomaton.

Illalla puhuin kuuliaisuudesta Herraa kohtaan. Kokouksen lopulla kerroin myös, että 
olin käynyt Auschwitzissä, Puolan vierailuni yhteydessä. Kerroin siitäkin, että olin Puolan 
kristityille puhunut siitä tunteestani, että tuomio olisi Saksassa väistämätön, ellei parannuk-
sentekoa tulisi. Kerroin, että puolalaiset olivat ottaneet sanoman omakseen – polvistuneet, 
itkeneet ja kerjänneet anteeksiantamusta osallisuudestaan holokaustiin. Selitin edelleen: 
”Puolassa saimme nähdä alkua Jumalan armosta ja anteeksiantamuksesta, koska he olivat 
halukkaita nöyryyttämään itsensä ja pyytämään anteeksiantamusta. Hän alkaa varmasti siu-
nata tuota maata läsnäolollaan ja rakkaudellaan. Tiesin, että Jumala kaipaa saada tarjota 
saman armon Saksallekin, jos vain ihmiset nöyryyttäisivät itsensä Hänen edessään!”

Puheemme päätyttyä oli yleisölle jätetty aikaa kysymyksille ja vastauksille. Eräs nuori 
mies nousi ylös ja sanoi: ”Mutta mitä tällä on tekemistä meidän nuorten kanssa? Emme me 
ole olleet edes paikalla, kun tämä tapahtui. Kuinka me voimme olla syyllisiä?”

Vastasin hänelle: ”Olen esittänyt tämän sanoman parannuksenteon tarpeesta useissa 
kokouksissa Saksassa. Melkein aina olen saanut samat vastaukset! Vanhemmat ihmiset sa-
novat: ’Me emme tienneet mitään’, ja nuoremmat sanovat: ’Mutta mitä tekemistä sillä on 
meidän kanssamme?’ Tai ihmiset sanovat: ’Mutta Saksassa oli ihmisiä, jotka auttoivat juu-
talaisia!’ Tai ihmiset sanovat: ’On ihmisiä, jotka ovat jo tehneet parannuksen!’ Tai ihmiset 
sanovat: ’Mutta muutkin eurooppalaiset ovat syyllisiä!’ Mutta kuitenkaan tässä maassa ei ole 
juuri ketään, joka olisi pahoillaan kaikesta tapahtuneesta. Ei heistä monikaan ole halukkaita 
sanomaan: ”Voi Isä, kuinka olemme haavoittaneet sydäntäsi! Kuinka pahoillamme olemme, 
että näin kamalaa tapahtui Sinun kansallesi meidän kansamme käsissä! Olemme pahoillam-

me. Anna meille anteeksi!” Tämän jälkeen minä ja Wolfgang istuuduimme jälleen.
Muutaman minuutin kuluttua sanoi yksi vanhemmista naisista hiljaa: ”Uskon, että Ju-

mala tahtoo meidänkin polvistuvan!” Ja välittömästi jokainen laskeutui polvilleen. Ihmiset 
alkoivat itkeä. He itkivät ja rukoilivat ja anoivat Herralta anteeksiantamusta. Se meni niin 
syvälle heidän sydämiinsä, että jälkikäteen he kaikki päättivät viettää kolme päivää rukoillen 
ja paastoten ’Esterin paastoa’, jota vietettiin Israelissa seuraavalla viikolla. He ymmärsivät 
myös, että heidän vastuullaan oli tämän sanoman levittäminen muualla Saksassa. Senkin he 
tiesivät, että aika on todella lyhyt, koska kohta on kulunut kokonainen sukupolvi sodasta – 
mutta vielä ei ollut liian myöhäistä.

Kaikki tämä oli hyvin liikuttavaa, emmekä voineet olla itkemättä ja iloitsematta heidän 
kanssaan Jumalan armosta. Voi kuinka Hän kärsikään noina pimeinä ja kamalina päivi-
nä. Mutta Hän rakastaa Saksaa edelleen ja kaipaa saada siunata heitä, jos he nöyrtyvät 
parannuksentekoon Hänen edessään. Sinä iltana näimme Hänen armonsa ja laupeutensa 
silmiemme edessä!

Seuraavana iltana puhuimme suurelle kokousväelle Münchenissä. En ollut koskaan ai-
kaisemmin puhunut siellä, mutta pastori oli kuullut kasetilta sanomani Saksalle ja sanoi 
esitellessään minut: ”Voisitko kertoa meille kaiken, mikä on sydämelläsi...” Kerroin heille 
todistukseni ja koko kertomuksen sanomasta Saksalle, alkaen Rozian surullisesta tarinasta 
ja päätin sen Puolan tapahtumiin, kertoen myös edellisestä illasta Garmischissa. Päätin il-
lan rukoukseen, mutta ennen kuin ehdin sanoa ’aamen’, tapahtui jotakin hämmästyttävää. 
Yhdellä liikkeellä, lähes merenaallon tapaan, sanoitta, koko seurakunta laskeutui polvilleen, 
ja itku ja huuto kohosivat kohti taivaita. Ihmiset itkivät ja anoivat anteeksiantamusta lähes 
kaksi tuntia. Kaikki tekosyyt olivat kadonneet. Vain suru, häpeä ja tietoisuus Herran puh-
distavasta verestä oli jäljellä. (Wolfgang pilaili myöhemmin, että hänellä on housuissaan 
polvipussit niin monen tunnin polvillaan olosta!) Myös tämä ryhmä tunsi tarvetta liittyä 
rukoukseen ja paastoon ja levittää tätä sanomaa muualle Saksaan.

Seuraavana päivänä palasimme pieneen, Münchenin liepeillä olevaan ryhmään, jossa 
olimme vierailleet jo useampaan kertaan. He olivat kaikki kiitollisia Jumalalle kuullessaan, 
että ihmiset olivat tehneet parannuksen. Myös siellä ihmiset polvistuivat ja itkivät ja etsivät 
Herran sydäntä. Kokouksen jälkeen eräs nuori mies tuli luoksemme ja sanoi: ”Muistatteko 
nuoren miehen, joka tuli eteen viime vuonna, kun olitte jakaneet tämän sanoman meille?”

”Häntä on melko vaikea unohtaa!” vastasin. Hän viittasi toiseen niistä nuorista miehis-
tä, jotka olivat olleet niin kovettuneita ja harmistuneita kutsuttuamme heitä parannukseen.

”Herra on puhutellut häntä siitä lähtien, ja juuri viime viikolla hän sanoi minulle: 
’Olisipa Esther tullut tänä vuonna, eikä vuosi sitten. Nyt voisin ottaa vastaan hänen sano-
mansa!’ Ja hän halusi minun kertovan teille tämän tänä iltana.”

Miten rohkaisevaa se olikaan! Jos Herra oli kyennyt kääntämään hänen sydämensä, niin 



618 619

jokaisella oli toivoa.
Herra avasi, rakkaudessaan Saksaa kohtaan, vielä erään uuden oven, mennessäni syö-

mään erääseen pieneen ravintolaan. Sen omistaja oli asunut jonkun aikaa Yhdysvalloissa, ja 
oli mukavaa keskustella hänen kanssaan. Palasin sinne myöhemmin ja varasin jälleen aikaa 
keskustellakseni omistajan kanssa. Kun kerroin hänelle hieman vaelluksestani Herran kans-
sa, sekä Israelista, sattui hän mainitsemaan: ”Tiedätkö, tässä lähistöllä asuu eräs toinenkin 
henkilö, joka rakastaa Israelia suuresti. Sinun pitäisi ottaa yhteyttä häneen!” Sitten hän an-
toi minulle miehen nimen ja osoitteen. Myöhemmin samana päivänä kuljin hänen talonsa 
ohitse. Talo oli kaukana tieltä, eikä se vaikuttanut helposti lähestyttävältä. En sitä paitsi 
halunnut solmia uusia tuttavuuksia. Kävellessäni pois talon luota, oli Herran johdatus niin 
selvä kuin vain voi olla. ”Kirjoita hänelle kirje!”Postitin siis hänelle kirjeen heti seuraavana 
aamuna. Herra oli kertonut minulle selvästi, että saisin vastauksen seuraavana päivänä. Ja 
vastaus tuli tietysti täsmälleen silloin, kuin Herra oli minulle sanonut! Kirjeen postittaja ja 
hänen vaimonsa kutsuivat minut luokseen vierailulle seuraavana lauantaiaamuna. Vaikka 
en koskaan aikaisemmin ollut kuullut heistä, niin sain Herralta sellaisen tunteen, että tämä 
vierailu olisi erityisen tärkeä, ja Hänen ohjeensa mukaan vietin päivän rukouksessa ja paas-
tossa, valmistautuen tapaamaan heidät.

Kun odotettu päivä vihdoin koitti, istuimme kolmisin auringonpaisteessa ja keskustelim-
me. Oli hämmästyttävää miten paljon meillä oli yhteistä Herrassa. Miten samoin ymmärsim-
mekään Jumalan käden Israelin yllä, Islamin uskomattoman hengellisen vaaran, kommunisti-
sen järjestelmän mielettömyyden. Minua kiehtoi myös hänen kertomansa kertomus:

”Olin nuori mies sodan alkaessa ja muistan hyvin, kuinka Hitler tuli valtaan Sak-
sassa. Äitini, jolla oli hyvä huomiokyky, seisoi keskellä huonetta ja sanoi: ’Muista-
kaa, tämä merkitsee sotaa!’ Hitlerin toiminta kauhistutti minua, ja sodan keskellä 
kerroin vanhemmilleni: ’Kun tämä sota aikanaan on ohitse, aion perustaa Euroo-
pan suurimman kustantamon!’

Isä sanoi äidilleni: ’Poika on tainnut mennä sekaisin!’ Äiti oli vastannut: ’ Ei 
hänestä voi koskaan tietää!’

Ja tietysti Jumalan avulla saatoin tehdä juuri niin. Minulla on tällä hetkellä 
12000 työntekijää ja 30 miljoonaa lukijaa! Kustantamoani varten olen laatinut 
neljä periaatetta, joita jokaisen toimihenkilökuntaan kuuluvan täytyy noudattaa. 
Eräs niistä on luja sitoutuminen saksalaisten ja juutalaisten sovintoon, sekä Israe-
lin kansan elämänoikeuksien säilyttämiseen.”

Kyseessä oli saksalainen kustantaja Axel Springer. Häntä olin kuuntelemassa tuona kirkkaa-
na, aurinkoisena päivänä. Olin kiitollinen, etten ollut kuullut hänestä koskaan aikaisem-

min. Mitkään kertomukset, jotka ympäröivät suurmiestä, eivät olisi voineet tehdä oikeutta 
sille syvälle tunteelle, jonka Herra antoi minulle tätä miestä kohtaan. Keskustellessamme 
sinä, sekä seuraavana päivänä, tunsin kerta toisensa jälkeen, että Herra oli antanut minulle 
erityisen etuoikeuden saada tavata yhden Hänen erityisystävänsä maan päällä. Ymmärsin, 
että Axel oli seisonut rohkeasti Israelin rinnalla ja vastustanut voimallisesti kommunismin ja 
Islamin vaaroja, ja hänellä oli sellainen rohkeus, jonka vain Jumala voi antaa. Keskustelum-
me myötä kävi ilmi, että Axel ymmärsi paljon, eikä pelännyt seistä julkisesti sen takana, mi-
hin hän uskoi. Tunsin myös, että hän oli usein käynyt yksinäisen tien, väärinymmärrettynä 
ja julkisen mielipiteen kritisoimana. Mutta kaiken aikaa tunsin Isän rakkauden, Isän ilon ja 
hyväksymisen hyvin suoritetusta työstä. Axel puhui uskostaan liikuttavalla tavalla, todeten 
koruttomasti, ettei mikään ollut hänelle tärkeämpää kuin se, että hän sai puhua Herrastaan.

Sain myöhemmin Springereiltä kopion eräästä puheesta, jonka hän oli pitänyt Zürichis-
sä marraskuun 2. päivänä, 1978. Lukiessani hänen sanojaan, hänen rakkautensa Israelia ja 
Herraa kohtaan tuli kirkkaasti esille. Tunsin itseni jälleen siunatuksi, että olin saanut tavata 
heidät molemmat. 

Seuraavat lainaukset ovat Zürichin puheesta:

”Minä uskon Raamatun sanaan. Sen sanoma Jerusalemin osuudesta eilen, tänään 
ja huomenna, Jerusalem ’ylhäisenä kaupunkina’, nämä lupaukset eivät ole ko-
koelma perättömiä taruja, vaan niillä on tarkka käytännön merkitys. Jerusalem, 
ja haluan sanoa tämän kaikella vakavuudella, ei ole minulle ainoastaan kansalli-
nen velvoitus Saksalle, joka on langennut syvään syntiin. Jerusalemin osassa näen 
enemmän, ja tämä on keskeinen kohta minun uskossani.

Kun kansa säilyy hengissä 2000 vuotta kammottavissa vainoissa ja voi sen jäl-
keen iloita lupauksen toteutumisesta, saadessaan palata kotimaahansa ja Pyhään 
Kaupunkiinsa, merkitsee se minulle tapahtumien sarjaa, joka ajan, paikan, mer-
kityksen ja velvoituksen osalta omaa jumalallisen, ei inhimillisen ulottuvuuden. 
Usko on elävää todellisuutta. Se ei ole menneisyyden patinaa’.

Jumalallinen totuus ei tarvitse sadan, viidensadan, tuhannen tai kahdentu-
hannen vuoden ajallista etäisyyttä, ollakseen merkityksellinen ja tehokas. Näin 
minä näen Israelin lasten paluun Luvattuun Maahan meidän aikanamme. Tässä 
erityisessä tapahtumien sarjassa näen Jumalan merkin ja voin vain toivoa, että 
me ihmiset ymmärtäisimme sen. Samoin uskon, että Herra antaa merkin paljon 
useammin, kuin mitä kykenemme näkemään...

En koskaan väsy muistuttamasta, mitä pahaa kansani nimissä on tehty lä-
himmäisillemme, erityisesti juutalaisille, mutta myös puolalaisille, hollantilaisille, 
venäläisille ja ranskalaisille. Minä tiedän, että tämä vääryys avasi portit niin, että 
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neuvostopanssarit lopulta ovat keskellä Eurooppaa.
Ajoittain minulta kysytään, miksi minä peittelemättömästi, ja joka tilanteessa 

painotan Saksan syyllisyyttä. Miksi en muiden? Ennen kaikkea totuus on vastauk-
sena; velat voidaan yksilöidä, syyllisyyttä ei voida. Syyllisyytemme huomaaminen 
ja tunnistaminen on korvauksen edellytys. Ja korvaus on hinta, jonka me mak-
samme saavuttaaksemme uuden jakson Saksan kansallisessa politiikassa, johon 
voimme ryhtyä ainoastaan pää pystyssä, ilman ylpeyttä. 

Tätä varten tarvitaan sekä Saksan kansalta, että sen johtajilta, annos kärsimyk-
sen kautta tulevaa nöyryyttä, jota saksalaisilta on usein puuttunut, Bismarckin 
ajoista lähtien. Tiedän varsin hyvin, että venäläisen maailmanvallan väkivaltai-
sessa laajentumisessa on vuoden 1917 vallankumouksen jälkeen 66 miljoonaa 
ihmistä saanut surmansa. Tämä on myös Soltzenitsynin arvio. Mutta tämä on 
neuvostoliittolaisten vika, ja minun tehtäviini ei kuulu sen korostaminen. Minun 
tehtäväni on korostaa Saksan syyllisyyttä ja osallistua Saksan syyllisyyden sovitta-
miseen. Saksalaisten on huomattava ja tunnustettava oma syyllisyytensä...  

Hyvät naiset ja herrat, puhuin aikaisemmin Israelia kohtaan tuntemani kiin-
tymyksen perustasta, rakkaudestani sitä kohtaan, sallinette ilmaisun, juutalaiseen 
kansaan. Uskon, että tämä on synnynnäistä minussa. Se on osa kasvatustani ja 
uskoni ydin. 

Muutama päivä sitten luin maanmieheni Walter Niggin kirjoittaman uuden 
kirjan, jonka nimi on ’Pyhimyksiä ilman sädekehää’. Minua kosketti erityisesti 
kuvaus Vladimir Solovievin elämästä. Hän oli ortodoksifilosofi ja Dostojevskin 
ystävä. 

Kun Soloviev todisti venäläisten juutalaisvainoja viime vuosisadan lopulla, 
hän sanoi: ’Juutalaiset käyttäytyivät meitä kohtaan kuten juutalaiset, mutta me 
kristittyinä emme ole kyenneet oppimaan kristillistä käyttäytymistä juutalaisia 
kohtaan.’

Löydän saman motiivin hurskaan saksalaisen aikalaisen, äiti Basilea Schlinkin 
ajatuksista. Hän kirjoittaa seuraavaa pienessä kirjasessaan ’ ISRAEL, MINUN 
KANSANI’: ’Se, että me kristityt kohtasimme juutalaiset rakkaudettomasti, yl-
peästi ja arvostelun hengessä, aiheutti vihan juutalaisia kohtaan kristityissä kan-
soissa, meidän kansassamme, vuosisatojen ajan ja oli syynä lähimenneisyyden 
tapahtumille.’

Tällaiset ajatukset rakkauden ohella ovat suurin innoituksen lähteeni..

Samassa puheessa vuodelta 1978 Springer puhuu myös Sadatin historiallisesta vierailusta 
Israeliin, joka oli tuolloin yllättävä. Kuitenkin hänen kommenttinsa hämmästytti minua, 

koska vain harvat Israelin ulkopuolella oivalsivat Sadatin todelliset motiivit. Me Israelissa 
emme olleet yhtä helposti harhaan johdettavissa kuin muu maailma, ja useimmat israelilai-
set olivat aivan samaa mieltä kuin Axel kuvatessaan tilannetta. Liitän myös nämä kommen-
tit mukaan varoitukseksi, arvioidessanne tapahtumia Israelissa, ei ainoastaan korvakuulolta, 
vaan tarkastellen myös pinnan alla ilmenevää totuutta.

”Runsas vuosi sitten Sadat kävi Jerusalemissa. Se oli suuri ja rohkea teko, mutta 
mikä oli sen takana? Hänen maansa oli taloudellisen katastrofin edessä. Venäläi-
set, jotka olivat epäonnistuneet hänen auttamisessaan, olivat saaneet lähteä maas-
ta. Mutta amerikkalaisia, joiden oletettiin auttavan, ei vielä ollut voitettu Kairon 
miehen puolelle. Hän tarvitsi rauhaa Israelin kanssa saadakseen hallintaan maansa 
taloudelliset asiat amerikkalaisten ja israelilaisten tuella. Hän tiesi, että ellei hän 
korjaisi talouttaan, olisivat hänen päivänsä valtion päämiehenä luetut. Nämä oli-
vat hänen ajatuksensa, kun hän tuli Jerusalemiin. Se oli rohkea päätös, mutta se 
oli välttämätön askel hänen maalleen ja hänen omalle tulevaisuudelleen. 

Niin hän tuli Israeliin hyvin tietäen, että hänet otettaisiin vastaan avosylin. 
Hän tiesi myös, että israelilaiset olivat valmistautuneet luovuttamaan Egyptille 
Siinain niemimaan hallinnan. Hän saapui julistaen: ’ Ei enää sotaa’, puhui rauhan 
puolesta ja teki vaatimuksen toisensa perään. 

Niinpä Sadat on mies, jonka persoonallista rohkeutta todella ihailen tässä asi-
assa, mutta toisaalta en voi myöskään unohtaa, että neljä vuotta aikaisemmin hän 
oli Neuvostoliiton tuella petollisesti hyökännyt Israelin kimppuun Jom Kippur 
-juhlan aikana. Minä tiedän mistä minä puhun, sillä noina lokakuun päivinä, 
vuonna 1973, lensin yksityiskoneellani Israeliin, koska lentoyhteydet olivat poik-
ki. Ben Gurionin lentokenttä oli tyhjä laskeutuessamme. Myös hotellit olivat tyh-
jinä ja joka toinen tuttavani itki, koska hän oli menettänyt jonkun sukulaisen tai 
ystävän tässä yllätyshyökkäyksessä.

Shimon Peres, tuolloin Puolustusministeriön kakkosmies, järjesti lentoni rin-
tamalle, Siinaille ja Suezin kanavalle, nähdäkseni kaiken omin silmin. Me näim-
me sodan kauhut, haavoittuneet, kaatuneet (villikoirien repimät), tuhottua so-
takalustoa ja motitetun Egyptin kolmannen armeijan. Poikani, joka tunnetaan 
valokuvaaja Sven Simonina, oli ollut paikan päällä muutamia päiviä sotakirjeen-
vaihtajana. Hän oli todistamassa seuraavaa tapausta.

Hän makasi kahden israelilaisen sotilaan kanssa etuvartiossa, kun radion uu-
tisissa kerrottiin, että Saksan viranomaiset Bremerhavenissa olivat estäneet lähte-
mästä amerikkalaislastissa olevia laivoja, joiden määränpää oli Israel. Luonnolli-
sesti sotilaat olivat tietämättömiä poikani todellisesta henkilöllisyydestä. He olivat 
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katkeria. Viimein eräs heistä sanoi: ’Saksalaiset ovat juuri tuollaisia pelkureita, 
yhtä poikkeusta lukuun ottamatta, ja hänen nimensä on Axel Springer!’

Kun poikani kertoi heille henkilöllisyytensä, syntyi todella veljellinen tilanne. 
Saatan hyvin ymmärtää nuorten israelilaisten kiihtyneen mielialan, mutta minun 
täytyy olla heidän kanssaan myös eri mieltä. En nimittäin ole ainoa Israelin ystävä 
maassani, ja siitä kiitän Jumalaa!

Kuitenkin Saksalta puuttuu korkeammalta tasolta tuleva tunnustus, esi-
merkkinä muulle kansalle, ja se hallitusmiesten olisi annettava. Hallituksemme 
edustajat eivät ole toimineet esimerkillisesti tässä muistamisasiassa, sitten Konrad 
Adenauerin päivien. Muistan aina hänen antamaansa perintöä, jonka hän antoi 
minulle toistuvasti elämänsä viimeisinä kuukausina.

’Herra Springer, ’ hän sanoi, ’älkää kiinnittäkö huomiota neuvostoliittolaisten 
tapaan täyttää allekirjoittamiaan sopimuksia, olkaa aina tarkkaavainen tasapai-
nottoman Saksan kansan suhteen ja puolustakaa juutalaisia ja Israelia!’

Mutta palatkaamme presidentti Sadatiin. Hän on jo todella saanut kai ken 
haluamansa, kaiken, mitä hän saattoi toivoa. Mutta Begin, mies, joka luopui roh-
keasti omista arvoistaan, istuu maansa ratkaisemattomien ongelmien keskellä ja 
häntä painostaa koko maailma yhä uusiin myönnytyksiin ja pisteeseen, jossa hän 
vaarantaa maansa kohtalon. Miksi?

Voiko kukaan järkevä ihminen odottaa, että israelilaiset jakavat jälleen pää-
kaupunkinsa, kaupungin, joka ei koskaan historiansa aikana ole ollut minkään 
muun maan, kuin juutalaisvaltion, pääkaupunki? Miten on niin vaikea käsittää, 
että useille israelilaisille on vaikeata luovuttaa, tai edes rajoittaa uudisasutusta, 
niin kauan kuin PLO pyrkii tuhoamaan juutalaisvaltion Syyrian, Libyan, Irakin 
ja muiden tuella.

Eivätkä edes Lännessä kaikki ymmärrä tätä. Tunnen asian monista väittelyistä. 
Vaatimus, että israelilaisten on luovuttava kaikista uudisasutuksistaan, muistuttaa 
minua keskusteluista, joita kävin joitakin vuosia sitten saksalaisten professoreiden 
kanssa. ’Me pidämme Israel-ystävällisyyttä suurenmoisena’, he sanoivat, ’mutta 
teidän on myönnettävä, että israelilaisista on tullut fasisteja.’

’Miksi fasisteja?’ minä kysyin. ’Ymmärrän, mitä tarkoitatte: Juutalaisten ei 
sallita lyödä takaisin. Juutalaisten on alistuttava teuraaksi, niin kuin he aina ovat 
alistuneet. Ja kun näin käy, te järjestätte liikuttavan kauniit hautajaiset.’

Hyvät naiset ja herrat, minä olen Israelille pidettäviä hautajaispuheita vastaan. 
Meidän tehtävämme on taata juutalaisvaltion olemassaolo. Sallikaa minun todis-
taa mitä sanoin eräässä toisessa tilaisuudessa:

”Meidän velvollisuutemme on tehdä Israelin huolista omiamme, olla va-

ruillamme jatkuvan arabifanatismin uhan ja vaaran takia, sekä palestiinalaisten 
murhanhimon vuoksi. Saksalaisten toiminta juutalaisvaltion puolesta on estynyt 
ja toisaalta korostunut Euroopan huojumisen johdosta. Vapaa Eurooppa, jota 
Winston Churchill perään kuulutti täällä Zürichissä vuonna 1946, on toistaiseksi 
jättänyt Israelin oman onnensa nojaan ja sydämessään kieltää sen olemassaolon 
oikeutuksen. Mutta missä hallitukset epäonnistuvat, siinä kansalaisilla, kullakin 
omassa osassaan, on kaksinkertainen velvollisuus täytettävänään. Israel- politiik-
kaa ei tule arvioida ’öljynsaannin varmistamispolitiikaksi’. Varmasti öljyn hinta 
on tärkeä, mutta se kutistuu merkityksettömäksi niin pian, kun se rinnastetaan 
Israelin kohtalon kysymykseen, ’ollako vai eikö olla’. Israelin rinnalla seisominen 
merkitsee myös valmiutta materiaaliseen apuun.

Korkeammalla tasolla on ihanteena valmius pyyteettömään apuun, julkisesti 
tunnustettu solidaarisuus, sympatia Israelin laillisten oikeuksien puolesta. Ei ole 
meidän tehtävämme antaa neuvoja rajoja koskevissa kysymyksissä. Jos Israel ve-
täytyisi vanhojen rajojen taakse, tulisi niistä epäilemättä kuoleman rajat.

Mahdollisten kompromissien löytäminen on israelilaisten, eikä kaikki tietä-
vien ulkomaalaisten tehtävä. Israelilaisten kärsimysten jakaminen ja heidän on-
nellisuutensa edistäminen ei ole meille saksalaisille niinkään uhraus, kuin meille 
langennut kohtalon antama lahja. Sen hyväksyminen ja julkituominen on saksa-
laisten ja juutalaisvaltion välinen erityispiirre. Siten minä olen asian aina nähnyt 
ja tulen aina näkemään. Ja tässä mielessä myös toivon, että Nobelin rauhanpal-
kintoa seuraisi pian todellinen rauha...”

Toisen yhteisen keskustelumme jälkeen Axel pyysi minua rukoilemaan puolestaan ja polvis-
tui. Se oli niin tiedostamaton nöyryyden osoitus, että se muistutti minua siitä, kuinka ’Jee-
sus polvistui pesemään opetuslastensa jalat’. Rukoilin hänen puolestaan ja tunsin jälleen, 
kuinka kallisarvoinen hän oli Isän silmissä. Sinä aamuna jätin Axelille ja Friedelle kopion 
käsikirjoituksestani - kaiken sen, mitä olin saanut valmiiksi siihen mennessä. Friede palautti 
sen minulle muutaman päivän päästä, ja hänen kiitossanansa olivat minulle suuri rohkaisu. 
Hän ja Axel tilasivat 2000 saksankielistä kirjaa, ja tiesin, että he voivat saavuttaa sellaisia 
ihmisiä Saksassa ja muuallakin, jotka olisivat minun tavoittamattomissani.

Ollessani Saksassa muutamaa kuukautta myöhemmin, kävin Axelin kustantamossa ja 
ymmärsin, että asioiden normaalissa kulussa en millään olisi voinut tavoittaa näitä kahta 
viehättävää ihmistä. Mutta Herra määrää omiensa askeleet, eikä mikään ole hänelle mah-
dotonta.

Lokakuun kahdeksantena, 1978 Axel Springer sai Leo Baeck -mitalin Leo Baeck Insti-
tuutista New Yorkista, tunnustuksena hänen rakkaudestaan juutalaisia kohtaan. Zürichin 
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puheensa päätteeksi hän toteaa seuraavaa:

”Hyvät naiset ja herrat. Neljä viikkoa sitten puhuin Leo Baeck Instituutin juhlas-
sa New Yorkissa. Sain vastaanottaa heidän luomansa kultamitalin. Juhlallisuuk-
sien jälkeen kirjoitin kirjeen. Osoitin kiitollisuuteni, saatuani kokea tilaisuuden 
aikana, tässä karkeassa ja todella brutaalissa maailmassa, hieman sävyisyyttä, herk-
kyyttä, viisautta ja ennen kaikkea rakkautta. Rabbi Grünewald piti tuota hetkeä 
’keitaana’ ja hän lisäsi: ’On erityinen elämys kohdata ystävyyttä vielä elämänsä 
ehtoopuolella.’

Ystävyys – hän oli kutsunut minua juutalaisen kansan ystäväksi. En olisi voi-
nut saada suurempaa kunniaa. Niinpä kirjoitin hänelle uudelleen: ’Minun elä-
mäni on rikasta, koska minun sallitaan rakastaa juutalaisia. Tämä ei ole persoo-
nallisuuteni oikku, vaan osa minun uskonnollista vakaumustani. Israelin valtion 
jälleenrakentaminen, kahdentuhannen vuoden hajaannuksen jälkeen, on osa ju-
malallista, koko ihmiskunnan pelastussuunnitelmaa...”

     

Friede ja Axel Springer 1984.

Jenny Wolfgang 
ja Joey Berliinissä 
1984.

Wolfgang, Jenny ja Joey 
Berliinissä vierailulla 
Springerin lehtitalossa.
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36. LUKU

”JÄLLEENRAKENTAMISEN AIKA”
 

Maaliskuun lopulla, v. 1984, palasin jälleen Patmoksen saarelle. Koska tämä oli 
kolmas vierailuni saarelle, tunsin monia paikallisia asukkaita ja minua liikutti 
syvästi saamani lämmin vastaanotto. Saaren ystävällisyys ja tyyneys oli palsamia 

sielulleni. Asetuin jälleen työntekoon ja sain valmiiksi toiset 150 sivua, mutta kirja ei vielä-
kään tullut valmiiksi. Viiden työntäyteisen viikon jälkeen palasin Jerusalemiin.

Vähän Ramotin asunnosta muuttamiseni jälkeen, Herra antoi minulle selvän tunteen, 
että minun oli myytävä asuntoni. Oletin silloin, että Herra halusi minun ostavan sen iha-
nan, valoisan asunnon, johon olin muuttanut. Näin rikoin erään uskonvarassa elämisen 
perussäännöistä: ÄLÄ KOSKAAN OLETA MITÄÄN!

Olin laittanut paikalliseen sanomalehteen myynti-ilmoituksen. Monet olivat tulleet kat-
somaan asuntoa, mutta vaikka kuukaudet kuluivat, oli asunto edelleen myymättä. Lopulta, 
eräänä päivänä, pian Patmokselta Israeliin paluuni jälkeen Herra esitti minulle seuraavan 
kysymyksen: ”Milloin käskin sinun ostaa toisen asunnon?” Vasta sillä hetkellä käsitin, ettei 
Hän koskaan ollut kehottanut minua ostamaan toista asuntoa. Se oli ollut yksinomaan oma 
ideani! Pyysin Hänen anteeksiantoaan ja jätin kaiken jälleen Hänen käteensä. Seuraavana 
päivänä eräät Pohjois-Israelissa asuvat ystäväni soittivat.  

”Tiedätkö, onko Ramotissa asuntoa myytävänä?” he kysyivät.
”En muita kuin omani!” kerroin heille.
”Tulemme huomenna katsomaan sitä.”, he vastasivat.
Ennen heidän tuloaan Herra ilmoitti, että tällä hetkellä heillä on koossa ainoastaan kol-

mannes asunnon hinnasta. ”Kerro heille, että jos he ovat kiinnostuneita ostamaan asunnon, 
he voivat maksaa kolmanneksen hinnasta nyt ja loput milloin vain pystyvät.” Hän selitti 
minulle, että minun tuli ostaa näillä rahoilla tarvikkeita ja huonekaluja edelleenkin tyhjään 
asuntooni. Niillä piti ostaa myös auto, sillä se olisi välttämätöntä kirjan levittämistyössä. 
Auton omistaminen tuntui unelmalta sen jälkeen, kun oli yhdeksän vuotta matkustanut is-
raelilaisissa linja-autoissa! Tietysti tulisin pian tarvitsemaan auton. Olisi mahdotonta kantaa 
5 000 kirjaa kotiin linja-autolla.

Kun he muutaman tunnin kuluttua saapuivat, ilahtuivat he kuulemistaan uutisista, ja 
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pian joimme maljan heidän uuden Jerusalemin asuntonsa kunniaksi! Muutaman viikon 
kuluttua ostin Ford Escortin, laatu-auton. Se on ainoa merkki, jota amerikkalaiset auton-
valmistajat ovat valmiita myymään Israeliin. Ihmeellistä, että sen jälkeen kun Herra oli 
murtautunut omien suunnitelmieni lävitse ja paljastanut omat suunnitelmansa, Häneltä 
kului vain yksi päivä asunnon myymiseen!

Kesäkuussa 1984 lähdin jälleen Israelista, tällä kertaa Yhdysvaltoihin, viettääkseni kaksi 
viikkoa Miken ja Joeyn kanssa vanhempieni luona Arizonassa. Heti saavuttuani USA:han 
soitin vanhemmilleni ilmoittaakseni tarkan ajan, jolloin lentokoneeni saapuisi Phoenixiin. 
Pikatervehdysten jälkeen isäni sanoi: ”Oletko jo kuullut Joeystä?”

”En”, vastasin, puristaen tiedostamattani puhelinta lujemmin.
”Hän on jäänyt luokalleen ja hänen täytyy käydä kesällä koulua. Soita Joelle itselleen. 

Hän selittää sinulle tilanteen tarkemmin. Hänellä on todella ollut ongelmia.”
Joeyn oli määrä tulla kesällä luokseni Israeliin, ensimmäistä kertaa vuoden 1976 jäl-

keen, ja ensimmäinen ajatukseni oli, että nyt hänen matkansa Israeliin peruuntuisi. Olin 
itkun partaalla, mutta ennen kuin ehdin edes reagoida, sanoi Herra lujasti: ”Minä käytän 
näitä olosuhteita hyväkseni ja tuon Joeyn kotiin Israeliin, asuakseen siellä!” Suruni katosi ja 
olin hetkessä täynnä uutta toivoa, hämmästyttävää toivoa! Ehkä jo tänä kesänä Herra antaisi 
minulle mahdollisuuden saada jälleen elää äitinä. Kuinka Hän tämän tekisi? Aivoissani oli 
tuhansia kysymyksiä, mutta karistin ne mielestäni tietäen, että jos tämä uutinen todella oli 
tullut Herralta, Hän tulisi tekemään kaiken omalla, täydellisellä tavallaan.

Saavuin vihdoin Arizonaan ja olin niin iloinen nähdessäni jälleen vanhempani sekä 
Miken ja Joeyn. Michael oli entisensä, mutta nähdessäni vanhemman poikani sydämeni 
kutistui. Hän oli niin surullisen ja tyhjän näköinen. Saatoin nähdä, että hänellä oli monella 
tapaa hyvin vaikea vuosi takanaan. Pidin sisimmässäni kaikin voimin kiinni Herran minulle 
antamasta sanasta. 

Lopulta järjestettiin niin, että Joey saattoi käydä kesäkoulua Israelissa, ja näin hänen 
suunnitelmansa tulla luokseni Jerusalemiin jäivät ennalleen. (Pokien isä ei sallinut Micha-
elin tulla mukaan. Hänen mielestään tämä oli edelleen liian nuori tehdäkseen matkan.) 
Edellisenä iltana, ennen lähtöämme Israeliin, osallistuin Joeyn kanssa erääseen, vuosittain 
pidettävään messiaanis- ja ei-juutalaisten uskovien iltakokoukseen (”Messias -84). Menim-
me erityisesti katsomaan sisartani Goldieta ja hänen aviomiestään, koska Goldie oli eräs 
konferenssin puhujista. (Goldie oli auttanut Jan Markellia erinomaisen kirjan kirjoittami-
sessa. Kirjan nimi oli Overcoming stress (Stressin voittaminen).)

Lähdettyämme konferenssista Joey ei enää näyttänyt entiseltään. Häntä oli koskettanut 
syvältä se rakkaus, jota hän oli illalla tuntenut, ja hän sanoi jatkuvasti: ”Tunsin itseni todella 
rakastetuksi! Tätä olen kaivannut kaikki nämä vuodet!” Juuri ennen kuin saavuimme Mar-
cian kotiin maaseudulle, ajoimme auton tien sivuun ja Joey antoi elämänsä Herran käsiin. 

Kuluneen vuoden aikana hän oli ollut tekemisissä saatanallisten asioiden kanssa. Sinä iltana 
hän otti vastaan Herran anteeksiantamuksen ja alkoi kääntää elämäänsä parhaaseen mah-
dolliseen suuntaan. Saatoin jälleen nähdä, että monien vuosien rukoukseni, sekä ystävieni 
uskolliset rukoukset eivät olleet valuneet hukkaan. Herra ei antanut minun poikani vaeltaa 
etäällä Paimenen huostasta.

Israelissa Joey viihtyi todella hyvin ja sai välittömästi otteen maan elämänmenosta. Her-
ra avasi oven, ja Joey saattoi jäädä luokseni, kuten Hän oli luvannut. Pienen asuntoni, johon 
olin muuttanut, Herra teki nyt todella kodiksi. Sehän oli alusta pitäenkin ollut kodikas. 
Pian se oli täynnä teini-ikäisen poikani ystäviä, koiranpentu ja papukaija! Millainen elä-
mänmuutos!

Eräs toinenkin merkittävä asia tapahtui sinä kesänä. Vieraillessani vanhempieni luona 
satuin mainitsemaan äidilleni: ”Äiti, satutko muistamaan ’Monopolipelin?”

Hän nyökkäsi.
”Muistatko Broadwalkin ja Park Placen kulmassa olevat hotellit, jotka olivat arvok-

kaimmat kiinteistöt? Peli perustuu Atlantic Cityyn, ja nyt on niin, että Betsyn perhe omisti 
kerran hotellin siinä kulmassa! En kuitenkaan pysty muistamaan hotellin nimeä.”

Yllättäen äitini kysyi: ”Olisiko se voinut olla Marlborough- Blenheim?”
”Niinpä taitaa olla, mutta kuinka muistit sen?” kysyin häneltä.
”Sattumalta joka vuosi, niin kaukaa lapsuudestani saatan muistaa, aina vuoteen 1941, 

vietimme vanhempieni ja kolmen sisareni kanssa helmikuun lomamme Marlborough- 
Blenheim -hotellissa Atlantic Cityssä! Se oli ihana hotelli”, hän jatkoi. ”Muistan jopa sen, 
että kylpyammeisiin sai haluttaessa kuumaa suolavettä!” Isäni taas muisti, että hän oli ollut 
siellä myöhemminkin, jo ollessaan naimisissa. Olin perin hämmästynyt.

Muutaman viikon kuluttua, ollessani vierailulla Sidin ja Betsyn luona Yhdysvallois-
sa, Betsyn isän ihanassa kodissa lähellä Chesapeake lahtea, kysyin hänen isältään: ”Pappa, 
muistatko connecticutilaista juutalaisperhettä, joka vieraili joka vuosi helmikuussa hotel-
lissanne, useita vuosia sitten? Ja vuoden 1941 tienoilla he eivät sitten enää koko perheen 
voimalla käyneet.”

”Taidan todella muistaa erään perheen... tavaratalosta.” Silmäni olivat selkosen seläl-
lään. Isoisäni oli nimittäin ollut ’G. Fox & Co’:n johtoryhmässä. Se oli erinomainen Hart-
fordin tavaratalo. Pappa jatkoi: ”Muistan heidät sen tähden, että he pitivät erityisesti pikku 
Betsysta. He toivat hänelle aina lahjoja, jotka hän säilytti.” Hän oli silloin viiden tai kuuden 
vanha.

Kuinka kaikki tunsimmekaan Herran rakkauden tuona hetkenä! Olimme niin yllätty-
neitä näistä uutisista! Ajatella, että omat isovanhempani olivat olleet osa Betsyn elämää niin 
monia vuosia aikaisemmin! Ja Betsy muisti edelleenkin saamansa lahjat, valtavat nuket ja 
niille sopivat huonekalut, sifonkimekot, silkkipyjamat jne. Sanassa sanotaan niin kauniisti:
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”Lähetä leipäsi vetten yli, sillä ajan pitkään sinä saat sen jälleen...”
 Saarnaaja 11:1

Ajatella! Isovanhempani olivat kauan sitten osoittaneet erityistä huomiotaan Betsylle, ja 
nyt, 45 vuotta myöhemmin, Sid ja Betsy tapasivat heidän lapsenlapsensa Kapernaumissa, 
Israelissa, ja silloin oli Herra kehottanut heitä auttamaan häntä kaikella mahdollisella taval-
la. Tunsimme nyt, syvemmin kuin koskaan, että Herran meille antama side oli todella Hä-
nen lahjansa. Siitä ei voinut erehtyä. Se oli aikamoinen todistus omillekin vanhemmilleni. 
Ajatella, että elämämme oli nidottu yhteen jo ennen syntymääni!

Kaikki olivat aina kuvailleet isoisääni lempeäksi ja ystävälliseksi henkilöksi. Hän oli 
kuollut kuukausi ennen syntymääni, ja minut oli nimitetty hänen mukaansa. Minua häm-
mästytti ajatella, että vaikken koskaan ollut tavannut häntä, niin Betsy oli tavannut hänet. 
Hän oli silloin ollut niin nuori, ettei voinut muistaa häntä selvästi!

Lokakuussa palasin Wolfangin kanssa jälleen Saksaan. Olimme saaneet lisää kutsuja, 
välittääksemme sanomaa Saksalle. Puhuimme Münchenissä, Regensburgissa, Berliinissä 
ja Düsseldorfin alueella. Ja jälleen, kuten edellisenäkin keväänä, joka ikisessä kokouksessa 
Herran läsnäolo oli niin voimakkaasti tunnettavissa, että ihmiset laskeutuivat polvilleen 
ja kerjäsivät Herralta anteeksiantoa lukemattomien juutalaisten kuolemasta. Ensimmäistä 
kertaa aloimme nyt todella nähdä toivoa Saksan kohdalla. Tiesimme, että tässä oli vain pie-
ni joukko verrattuna Saksan 60 miljoonaan asukkaaseen, mutta se oli kaikesta huolimatta 
alku. Joey tuli kanssamme Saksaan ja rukoili uskollisesti puolestamme jokaisen kokouksena 
aikana. Oli ilo, että hän oli osa ryhmäämme.

Muutamaa kuukautta aikaisemmin Münchenissä oli satanut tennispallon kokoisia ra-
keita. Ihmiset kertoivat, että se oli kuulostanut tykistöhyökkäykseltä. Se oli aiheuttanut 
loukkaantumisia ja vahingoittanut monia kiinteistöjä. Monet autot olivat edelleen lom-
moilla taivaalta pudonneitten ’kivien’ johdosta. Se oli selvä varoitus Herralta, julma muis-
tutus siitä, että Saksan 40 armon vuotta alkoivat nopeasti kulua loppuun.

Oli kuitenkin kummallista, että vain harvat saksalaiset näkivät asian näin. Eräs amerik-
kalainen pastori oli pidätetty Saksassa edellisenä päivänä. Monet kristityt olettivat, että rae-
sade liittyi hänen pidätykseensä! Usko minua, jos Herra vastaisi palvelijoittensa pidätyksiin 
rakeilla, niin Neuvostoliitto olisi tuhoutunut jo vuosia sitten rakeitten sulkutuleen!

Lopputalven ajaksi jäin Jerusalemiin ja jatkoin kirjan työstämistä. Se oli monin tavoin 
vaikeaa aikaa. Vihollisen painostus oli voimakas, ja viimeisen sadan sivun kirjoittaminen oli 
tuskallisen hidasta. Saatoin selviytyä vain sivu sivulta, päivä päivältä. Viivytykset ja keskey-
tykset olivat lukemattomat. Osa ajastani kului sitä paitsi jälleen äitinä olemiseen!

Olin alun perin suunnitellut matkustavani uudemman kerran Puolaan, helmikuussa 

1985, mennäkseni myös Neuvostoliittoon pikavierailulle ystävieni luo. Muutamaa viikkoa 
ennen suunniteltua lähtöäni Herra kuitenkin selvästi ja voimakkaasti esti matkan.

Keskustellessani toisten kanssa myöhemmin Jerusalemissa kuulin, että heille oli käynyt 
samoin sinä vuonna. Eräs veli sai selvän vastauksen, että hänen matkansa Neuvostoliittoon 
oli peruuntunut, koska rukoustukea ei ollut riittävästi. Ehkä aivan sama tapahtui minun 
tilanteessani (ellen sitten jo alkuunsa ollut ymmärtänyt väärin Herran kehotusta). Tämä 
antaa joka tapauksessa mahdollisuuden painottaa selkeästi ja voimakkaasti sitä, että etulin-
jassa olevien puolesta rukoilevien sisarien ja veljien olisi oivallettava, että heidän rukouksensa 
ovat voimalliset Jumalan tarkoitusperän täyttämisessä. Jos joku saapuu Neuvostoliittoon ja 
uskoo, että hänellä on luja rukousperustus, eikä tiedä, ottavatko riittävän monet vastuutaan 
vakavasti, olisi se sama, kuin jos kenraali lähetettäisiin taisteluun rajua vihollista vastaan. 
Hän hyökkäisi etunenässä luullen, että hänen joukkonsa seuraavat häntä, mutta sitten hän 
huomaakin joutuvansa kohtaamaan vihollisen aivan yksin. Kaikki sotilaat olivat jotenkin 
eksyneet.

Minun matkani Neuvostoliitoon olivat todella ympäröidyt rukouksin, ja tunsin Juma-
lan armon suojan. Matkani Puolaan oli kuitenkin erilainen. Jostakin syystä rukoustukea ei 
ollut. Vaikka Herra täytti tarkoituksensa, oli taistelu kammottava, ja minun oli pakko lähteä 
maasta vakavasti sairaana, monta päivää aiottua aikaisemmin.

Rukouksessa ja esirukouksessa voitetaan suurimmat hengelliset taistelut, ja sen tähden 
jokaisella asiaan osallistuvalla henkilöllä, jopa kulissien takana, on ehdottoman tärkeä rooli. 
On hyvin vakavaa, jos meidän puutteellisen rukouksemme ja esirukouksemme vuoksi Her-
ran työ ei voi edetä, niin kuin sen tulisi edetä.

 Jäin siis Jerusalemiin lopuiksi talvikuukausiksi, enkä matkustanut minnekään ennen 
kuin maaliskuussa. Lähdin jälleen Saksaan, jonne saavuimme nyt kuudetta kertaa kahden 
vuoden sisällä. Tällä kertaa pysähdyimme ainoastaan lyhyeksi aikaa Müncheniin. Puhuim-
me pääasiassa uusille ryhmille Düsseldorfin alueella. Jotkut ryhmät olivat avoimia Herralle, 
jotkut eivät, jotkut ryhmät olivat valmiita ottamaan sanomamme vastaan, jotkut eivät ol-
leet. Havaitsimme, että huolimatta siitä minkä tyyppiselle ryhmälle puhuimme, oli Herran 
läsnäolo niin väkevä, että se sai jokaisen polvilleen tekemään parannusta. Se oli uskomaton 
kokemus. Tällä kertaa aistimme voimakkaasti ajan lyhyyden ja ne suuret saksalaisten jou-
kot, jotka eivät tehneet parannusta.

Joey oli tällä kertaa tullut kanssamme Saksaan. Kymmenen päivän kuluttua hän palasi 
Israeliin, Wolfgang lensi Norjaan ja minä lähdin Saksasta Sao Paoloon, Brasiliaan. (Pysäh-
dyin matkalla tapaamaan Michaelia Marcian kodissa.)

Minut oli kutsuttu Brasiliaan puhumaan suuressa Israel-konferenssissa, ja samalla mat-
kalla puhuin tietysti myös muissa kristillisissä kokouksissa Sao Paolon alueella; kaksitoista 
kokousta viikossa! Sao Paolo on jättimäinen kaupunki. Sen seurakunnat ovat hyvin eläviä, 
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ja siellä on tuhansittain nuoria valmiina ja innokkaina palvelemaan Herraa. Kirkot ja koko-
ushuoneet olivat tupaten täynnä. Oli ilo puhua tässä maassa ja nähdä kuulijoiden kasvoilla 
vastaanottamisen iloa! Olin jo tottunut Eurooppaan. Joskus siellä puhuessani minusta tun-
tuu, etteivät ihmiset ole edes todella läsnä. Usein puhe ei saa aikaan minkäänlaista vastakai-
kua. Mutta Brasilian seurakunnan vitaalisuus oli riemullista.

Oli hyvin koskettavaa nähdä, kuinka läheisissä yhteyksissä eri seurakunnat olivat toinen 
toistensa kanssa. Siellä ei juuri esiintynyt kilpailua, joka on niin yleistä muissa maissa. Oli 
paljon yhteistä jakamista ja avoimet väylät seurakunnasta toiseen, ja jopa kaupungista kau-
punkiin! Minusta oli erityisen hienoa nähdä monet tuhannet nuoret. Mutta ettette luulisi, 
että kuvailen jo taivaallista kirkkoa, oli siellä eräs iso este, ja se koski taloudellisia asioita.

Saavuttuani Brasiliaan oli lippuni Israelista Saksaan, Yhdysvaltoihin, Brasiliaan ja takai-
sin Israeliin vain puoliksi maksettu. Lähdettyäni Yhdysvalloista oli Herra antanut minun 
ymmärtää, ettei Brasiliassa olisi ketään joka auttaisi, ja että lähtiessäni maasta lippu olisi 
edelleen maksamatta. Sitä oli vaikea uskoa.

Vuonna 1982 jouduin Uudessa Seelannissa vastaavanlaiseen tilanteeseen. Minun oli 
silloin maksettava 3 500 dollaria maailmanympärimatkalipusta. Saavuin Uuteen Seelantiin 
näin suuren velan kanssa ja yksi dollari taskussani! Huomasin pian, että useimmat seura-
kunnat antoivat puhujalle kiinteän, 20. dollarin summan, ja siten minun olisi puhuttava 
2000 kokouksessa, kyetäkseni maksamaan lippuni. Vaikka seurakunnat ja kirkot antoivat 
Uudessa Seelannissa hyvin vähän, niin maassa oli yksilöitä, joille Herra saattoi puhua ja jot-
ka saattoivat iloisina antaa, kuuliaisuudesta Häntä kohtaan, ja juuri täten tarpeeni aikanaan 
täyttyivät tuossa kaukaisessa maassa. 

Kokouksissani en koskaan pyydä kolehtia, enkä puhu rahasta. Luotan siihen, että Her-
ralla on loppumattomat varastot täyttää tarpeeni. Herra näytti minulle, ettei Brasiliassa ol-
lut edes yksilöitä, joilla olisi ollut käsitys antaa, kuuliaisuudesta Herraa kohtaan. Olin edeltä 
varoittanut Marciaa, että hän ehkä joutuisi auttamaan minua matkalla J.F.K. lentokentältä 
New Yorkista Philadelphian lentokentälle, paluumatkalla Yhdysvaltoihin!

Saavuin siis Brasiliaan mukanani 14 dollaria ja olin yhä puolet lipun hinnasta velkaa. 
Tiesin, ettei velkaa usein synny Herran palveluksessa, mutta tunsin, että Hän oli sallinut 
tämän tilanteen kehittymisen osoittaakseen, millainen opetuksen puute Brasilian seurakun-
nissa oli. Ja tietysti Hän oli oikeassa. Vaikka puhuin monissa kokouksissa, joista useim-
mat olivat suurissa halleissa tai auditorioissa, en koskaan saanut keneltäkään missään rahaa! 
Tiesin, että tämä matka oli Herran tahdossa, ja monta vuotta olin tukeutunut Hänen va-
kuutukseensa, että ’työmies on leipänsä ansainnut’, mutta nyt taloudellinen tilanteeni ei 
kuitenkaan edistynyt lainkaan, ja pian minulla ei enää ollut edes niitä neljäätoista dollaria!

Lopulta, eräänä iltana, ollessamme syömässä ulkona pizzaa erään ihastuttavan perheen 
kanssa, otin aiheen puheeksi. Kerroin heille, että olin saapunut Brasiliaan, kuvitellen mak-

savani lippuni siellä, ja että Herra oli antanut minun tietää etukäteen, ettei tämä tarve tulisi 
täytetyksi.  Jatkoin: ”Koska olen kertonut teille tästä, se merkitsee, etten voi ottaa rahaa 
vastaan teiltä. Mutta haluaisin saada tietää, onko tämä erityinen Brasilian ongelma!” 

He alkoivat kaikki kertoa yhteen ääneen kuinka suuri ongelma se olikaan, ja kuinka se 
oli estänyt usein Herran työn edistymistä! ”Monesti Herra kutsuu nuoria palvelemaan lähe-
tystyössä, joko Brasiliassa, tai muissa kaukaisissa maissa. Mutta täällä ei opeteta antamaan, 
kuuliaisena Herralle, joten ei löydy ketään, joka auttaisi näitä nuoria lähetystyöntekijöitä 
taloudellisesti. Sen tähden Jumalan työ on suuresti estynyt.”

Puhuimme asiasta melko pitkään ja saatoin huomata, että se oli todellinen ongelma, 
joka saattoi estää viemästä evankeliumia eteenpäin. Brasilia oli kerran maa, joka otti vastaan 
lähetystyöntekijöitä, ja ulkomailta tulleet toivat aina brasilialaisille taloudellista apua. Nyt-
kin, vaikka Brasilia on rikkaampi, ja seurakunnat ovat suuria ja eläviä, on ’köyhyysmenta-
liteetti’ edelleen vallalla!

Sattumalta – juuri seuraavalle päivälle oli suunniteltu, että puhuisin neljänkymmenen 
pastorin ryhmälle. Tiesin, että olisi harvinainen mahdollisuus saada puhua niin monelle 
Jumalan miehelle yhtä aikaa, ja Herra vahvisti voimakkaasti, että Hän halusi minun ker-
tovan antamisesta kuuliaisena. Se tuntui pelottavalta ajatukselta. Saatoin vain luottaa, että 
jos tämä todellakin oli ovi, jonka Herra oli avannut, niin silloin varmasti heidän sydämensä 
olisivat valmiit ottamaan vastaan tällaisen sanoman!

Aloitin seuraavan päivän tilaisuuden rukouksella ja sanoin sitten pilaillen: ”Tämä on 
vihonviimeinen kutsuni Brasiliaan! Mutta Herra on paljastanut minulle tilanteen, joka to-
della vaatii rukouksentäyteistä harkintaa.” Jatkoin vakavampana: ”En yritäkään olla, viikon 
täällä oltuani, mikään ekspertti Brasilian kirkon asioissa, mutta Herra on ekspertti, ja Hän 
valmisti minua tätä varten jo ennen maahan tuloani!” Kerroin heille omasta velastani ja 
selitin, etten sen tähden voinut ottaa varoja vastaan. ”Mutta Herra salli tämän tapahtuvan 
näyttääkseen minulle, miten tärkeää tämän maan on ymmärtää, kuinka suuri merkitys on 
antaa Herralle, kuuliaisuudessa.”

Opetin heille antamisesta – sen mukaan, kuin Herra minua johdatti, ja esitin heille 
seuraavat raamatunjakeet:

”Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen
ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heillä kaikilla.
Ei myöskään ollut heidän seassaan ketään puutteenalaista; 
sillä kaikki, joilla oli maatiloja tai taloja, myivät ne 
ja toivat myytyjen hinnan ja panivat apostolien jalkojen juureen; 
ja jokaiselle jaettiin sen mukaan, kuin hän tarvitsi. ”
 Apt. 4:33 -35
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”Olen siis katsonut tarpeelliseksi kehottaa veljiä edeltäpäin lähtemään teidän ty-
könne  ja toimittamaan valmiiksi ennen lupaamanne runsaan lahjan, niin että 
se olisi valmis runsaana eikä kitsaana. Huomatkaa tämä: joka niukasti kylvää, se 
myös niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää. Antakoon 
kukin, niinkuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen eikä pakosta; sillä iloista 
antajaa Jumala rakastaa.

Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, 
 että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi,
 voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää; niinkuin kirjoitettu on:
 Hän sirottelee, hän antaa köyhille, hänen vanhurskautensa pysyy iankaikkisesti.

Ja hän, joka antaa siemenen kylväjälle leivän ruuaksi, on antava teillekin ja 
enentävä kylvönne ja kasvattava teidän vanhurskautenne hedelmät,
niin että te kaikessa vaurastuen voitte vilpittömästi harjoittaa kaikkinaista ante-
liaisuutta, joka meidän kauttamme saa aikaan kiitosta Jumalalle.
Sillä tämä avustamispalvelus ei ainoastaan poista pyhien puutteita, vaan käy vie-
läkin hedelmällisemmäksi Jumalalle annettujen monien kiitosten kautta, kun 
he, tästä teidän palveluksestanne huomattuaan, kuinka taattu teidän mielenne 
on, ylistävät Jumalaa siitä, että te näin alistuvaisesti tunnustaudutte Kristuksen 
evankeliumiin ja näin vilpittömästi olette ruvenneet yhteyteen heidän kanssaan 
ja kaikkien kanssa.
  2 Kor. 9:5 -13

 Lisäksi: Matt. 5:42; 10:8; 19:21, sekä Mark. 9:41 ja Luuk. 6:38

Lopetin puheeni näin: ”Herra muistuttaa minua nyt hyvin voimakkaasti siitä, että täällä 
on monia nuoria, joita Hän on kutsunut levittämään evankeliumia ulkomaille ja kotimaa-
han. On ymmärrettävä, että tämä on kaikkein tärkein tehtävä maan päällä! On väärin, 
että nämä nuoret ovat estettyjä lähtemästä, koska heillä ei ole taloudellisia varoja. Näiden 
lähetystyöntekijöiden olisi ensisijaisesti kannettava taakkaa kadotetuista sieluista eikä siitä, 
kuinka löytää leipää seuraavaksi päiväksi. Tätä sanomaa ei saa ottaa kevyesti, ja luulen, 
että jos te jokainen rukoilette, niin Herra tulee vahvistamaan sen sydämellenne. On hyvä, 
että ihmiset antavat osan palkastaan seurakunnalle. Tiedän, että tätä opetetaan uskollisesti. 
Mutta heidän on myös opittava antamaan, kuuliaisena Pyhän Hengen kehotuksille, ja pas-
toreina teidän on tehtävä samoin. On riittävästi ’uusia projekteja’. Teidän on myös etsittävä 
Herraa kysellen, kuinka käyttää seurakunnalle annetut lahjat! Evankelioimistyön on men-
tävä eteenpäin, ja tämän täytyisi olla ensisijainen tehtävä. Tunnen Herran sanovan, että jos 

nämä nuoret ovat taloudellisesti vapaita lähtemään, toivon sanoma mukanaan, niin todella 
jännittäviä asioita tulee tapahtumaan. On juhlallinen velvollisuus varmistua siitä, ettemme 
estä Herran sanaa menemästä eteenpäin ja pelastamasta ihmisiä. Nämä nuoret tarvitsevat 
rakkautta, tukea, rukouksia ja taloudellisia takuita, mennessään täyttämään kaikkein tär-
keintä tehtävää!”

Nämä pastorit ottivat sanan vastaan suuressa nöyryydessä, polvistuen ja pyytäen Herran 
anteeksiantamusta ja apua. Melkein jokainen tiedosti tämän tarpeen Brasilian seurakunnis-
sa ja monet pyysivät Herralta apua voidakseen panna käytäntöön tämän opetuksen välit-
tömästi! Se oli hyvin rohkaisevaa, koska saatoin tuntea, että Herra valmisteli tuosta maasta 
lähteväksi suurta nuorisojoukkoa, sekä kotimaahan, että kaukaisiin maihin.

Seuraavana iltana ajoimme, erään iltakokouksen jälkeen, Sao Paolossa kaupungin toi-
selta laidalta toiselle laidalle – kotiin, johon minut oli majoitettu. Olin erityisen väsynyt 
ja odotin kunnon unta, koska kostea kuumuus oli uuvuttavaa. Lähellä kotia käännyimme 
kuitenkin väärästä kulmasta ja päädyimme sen sairaalan pihalle, jossa hiljattain valittu presi-
dentti makasi vakavasti sairaana. Sairaalan edessä oli suuri televisioryhmiä odottamassa tuo-
reita uutisia presidentin terveydentilasta. Ajaessamme hiljaa ohitse sanoi nuori, tulkkinani 
toiminut mies yllättäen ajajalle: ”Pysäytä auto! Herra on puhunut minulle, että Estherin 
pitäisi puhua televisiossa!” Hetken kuluttua hän hyppäsi autosta.

Sydämeni kutistui. Olin lopen uupunut, enkä millään jaksanut uskoa, että olisin pian 
Brasilian televisiossa! Olen sanonut useasti: ”Kun kuljet Herran palveluksessa, niin palkka 
on suurenmoinen; eläke-edut tosin eivät ole tästä maailmasta (taivaassa) ja työajat ovat 
omituiset!” Herra voi mahduttaa yhteen ainoaan päivään enemmän kuin kukaan kykenee 
kuvittelemaan, ja näytti siltä, että tämä olisi taas yksi sellainen päivä.

Lopulta, hieman puolenyön jälkeen, suostui eräs televisioasema haastattelemaan mi-
nua! Minulla ei ollut aavistustakaan mitä sanoisin, ennen kuin mikrofoni oli kasvojeni edes-
sä, mutta rukoilin Herralta viisautta. Sanoin: ”Olen vierailemassa täällä Brasiliassa kotoani 
Israelista. Olen täällä kauniissa maassanne puhunut lukuisissa kristillisissä tilaisuuksissa. 
Olen liikuttunut nähdessäni tuhansia ihmisiä, erityisesti nuoria, rukoilemassa presidentin 
puolesta. Brasilian presidentille haluan sanoa: ’Olkaa rohkea, Brasilian kansa rakastaa teitä 
hyvin paljon, ja mikä vielä tärkeämpää, Israelin Jumala rakastaa teitä hyvin paljon.’ Ja halu-
aisin lisätä omat rukoukseni Jerusalemista, Israelista, presidentin terveydentilan puolesta,..”

Toimittaja oli hyvin liikuttunut sanoistani ja sanoi, että haastattelu näytettäisiin televi-
siossa seuraavana päivänä. Todella mielenkiintoista oli se, että televisioaseman omistaja oli 
juutalainen. Luulenpa hänenkin liikuttuneen, kuullessaan sanoman. Joka tapauksessa myö-
hemmin raportoitiin Israelin television iltauutisissa, että israelilainen nainen oli välittänyt 
Brasilian presidentille toivon ja rukouksen sanoman! Herran palveleminen ei koskaan ole 
ikävystyttävää; ei hetkeäkään.
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Viimeisenä päivänäni Sao Paolon alueella kävin maalla, eräässä lähetyskeskuksessa. Se 
oli uskonvarainen järjestö, jolla oli suuria vaikeuksia, koska Brasilian seurakunnissa oli niin 
vähän antajia. Mutta siitä huolimatta he luottivat Herran huolenpitoon. Siellä oli koulu-
tustiloja niille, jotka on kutsuttu lähetystyöhön, ja sieltä on jo lähtenyt monia viemään 
pelastussanomaa. Puhuin heidän sadalle opiskelijalleen juuri ennen lähtöäni lentokentälle, 
ja minua siunasi suuresti koko tämä kokemukseni. Yllättäen lähetysjärjestö antoi minulle 
taloudellisen lahjan. Se oli juuri se summa, joka tarvittiin lentooni New Yorkista Pennsyl-
vaniaan –  ja hieman suurempikin!

Lensin Rioon ja samana iltana. Kokoussarjan viimeisenä päivänä Brasiliassa oli minulle 
järjestetty kiertoajelu kauniissa Riossa ja minulla oli jopa yksi tunti aikaa maata auringossa 
Rion säteilevillä rannoilla. Sen jälkeen sain virkistykseksi jääkylmää kookosmehua! Ne, jot-
ka matkustavat Herran toimissa tietävät, että matkoihin liittyy paljon raskasta työtä ja hyvin 
vähän loistoa. Aina silloin tällöin saa kuitenkin nauttia aavistuksen ’loistoakin’!

 Palattuani vihdoin Jerusalemiin sain olla siellä kokonaisen viikon. Heti seuraavana per-
jantaina Sidin, Betsyn ja uskollisen kirjoituskoneeni ja minun oli määrä matkustaa jälleen 
kerran rakkaalle pienelle Patmokselleni. Uusseelantilainen perhe palasi kotiin ja toiset ystä-
vät Yhdysvalloista, Mary Chanbslor ja hänen tyttärensä Annemarie, olivat tulleet vuodeksi 
auttamaan minua kirjan kanssa. Tämän vuoksi Joey saattoi jäädä heidän luokseen niiksi vii-
koiksi, kun minä en ollut kotona. Oli helpottavaa tietää, että hänestä huolehdittiin hyvin!

Me kolme saimme tehdä ihastuttavan vierailun Nellien ja Sophian luo. Tapasimme 
myös erään vanhemmistoveljen heidän evankelisesta paikallisseurakunnastaan. Hän on aar-
re mieheksi, ja hänellä on oma ihmeellinen tarinansa ja Herran vaikuttama rakkaus. Hän 
kertoi monista vuosista, joiden aikana hän oli etsinyt ”Totuutta” ja ilostaan löytäessään pe-
lastuksen Kristuksessa! Hän on perustanut useita seurakuntia Kreikkaan, eikä se ole mikään 
pieni tehtävä maassa, jota ortodoksinen kirkko kontrolloi niin tiukkaan kaikessa pimeydes-
sään. Meidät kutsuttiin puhumaan seurakuntaan seuraavana päivänä. Olimme kaikki hyvin 
innoissamme voidessamme puhua kreikkalaisessa seurakunnassa. Se toi mieleen Paavalin 
päivät, jolloin juutalaiset ja kreikkalaiset olivat yhdessä!

Seuraavana iltapäivänä tapasin nuoren juutalaismiehen ja keskusteltuani hänen kans-
saan pari tuntia, avasi hän sydämensä Messiaan rakkaudelle. Eräs aviopari seurakunnassa 
oli uskollisesti rukoillut hänen puolestaan jo pitkään, eikä heidän ilollaan ollut rajoja, kun 
heidän rukouksensa kantoivat hedelmää! Nuori mies oli täynnä sellaista iloa ja rauhaa, jon-
ka ainoastaan Pyhä Henki voi lahjoittaa. Hän kertoi meille myöhemmin, että juutalainen 
yhdyskunta Kreikassa on hyvin pieni ja yhtenäinen, ja hän uskoi olevansa ensimmäinen 
juutalainen Kreikassa, joka näinä päivinä tunnusti Jeesuksen Israelin Messiaaksi. Hetki oli 
merkittävä meille kaikille.

Seuraavana iltana, laivan lipuessa viimeisen mutkan takaa ja Skalan sataman tullessa 

näkyviin, tuntui fantastiselta palata jälleen Patmoksen saarelle. Antonios oli, kuten aina, 
meitä vastassa, ja meitä siunasi se lämmin vastaanotto, jonka saimme kaikilta saarelaisilta 
ystäviltämme seuraavina päivinä.

Tällä kertaa olimme tulleet vain lyhyeksi ajaksi. Olimme suunnitelleet olevamme siellä 
ainoastaan kolme viikkoa. Olin toivonut, että minulla vihdoinkin olisi aikaa työskennellä 
keskitetysti kirjoittaen. Sid auttaisi korjauksissa, ja Betsy tarkistaisi. Olimme suunnitelleet 
saavamme yhdessä paljon aikaan. Herralla on kuitenkin usein toisia suunnitelmia.

Kuuden päivän aikana kirjoitimme, korjasimme ja tarkistimme useita sivuja. Silloin ha-
josi kirjoituskone. Konetta oli mahdoton korjata saarella, ja otettuamme yhteyttä 1BM:ään 
Ateenassa (se oli kymmenen tunnin laivamatkan päässä) meille kerrottiin, etteivät he voisi 
edes katsoa sitä ennen kuin viikon kuluttua! Niinpä emme voineet muuta kuin hyväksyä 
tämän Herralta tulleena. Olin todellakin enemmän levon, kuin minkään muun tarpeessa. 
Olin palannut Brasiliasta jälleen kerran melko sairaana vatsataudista, vaikka en ollut juo-
nut muuta kuin pullotettuja juomia! Aloitin lääkityksen välittömästi. Siitä oli apua, mutta 
ainoa viikkoni Israelissa oli ollut niin kiireinen, että tunsin olevani aivan lopussa. Niinpä 
saamamme päivät olivat ihania. Vietimme ne Herran läheisyydessä, ja olin kiitollinen hil-
jaisuudesta.

Eräänä iltana, kun olimme rukoilleet yhdessä, lähdin huoneestani istuakseni muuta-
man minuutin ihastuttavassa, pienessä puutarhassa ovemme edustalla. Katsoin taivaalle ja 
huomasin kuunpimennyksen, joka oli alkamassa kuun alareunasta. Osoittautui, että yö olisi 
myrskyinen, Patmoksen tuulten puhaltaessa rajusti. Katselimme yhdessä kuunpimennystä. 
Keskiyöllä pimennys oli täydellinen, ja se jatkui sellaisena melko pitkään! Siihen liittyi niin 
kummallinen tunne, että mennessäni takaisin huoneeseeni halusin polvistua rukoukseen 
ja kysyä Herralta mistä tässä kaikessa. oli kyse. Lopulta Hän sanoi minulle: ”Kysy Sidiltä, 
minä päivänä Saksa antautui toisen maailmansodan lopulla.”

Ottaessani asian puheeksi seuraavana aamuna meille selvisi, että kuunpimennys oli ol-
lut juuri sinä päivänä, jolloin vietettiin Saksan antautumisen 40-vuotisjuhlaa! Ehkä se oli 
vain ’tavallinen kuunpimennys’, mutta ainakaan Patmoksen saarella se ei tuntunut lainkaan 
tavalliselta!

Ja sitten 41:n sodanjälkeisen vuoden varhaisena aamuyön hetkenä, joskus puolenyön 
jälkeen, ollessani syvässä unessa, näin yllättäen saman näyn, jonka olin saanut vuonna 1983. 
Näin jälleen selvästi kallion, joka roikkui syvän kuilun yllä. Saksa roikkui yhden ainoan lan-
gan varassa kallion reunasta. Äkkiä minulle tuli kammottava tunne, ja siinä samassa sapeli 
iski suhahtaen ja lopullisesti, lanka katkesi. Saksa syöksyi alapuolella olevaan syvyyteen.

Herättyäni seuraavana aamuna en muistanut tätä lainkaan, ennen kuin myöhään aami-
aisen jälkeen, jolloin luimme kolmisin Oswald Chambersia. Betsyn lukiessa: ”... Jos näky 
katoaa...” toi Herra heti takaisin muiston edellisen yön kokemuksista.

Saksan vuoksi toivon olevani väärässä, mutta jotenkin sisimmässäni tiedän, etten ole. 
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Muutamien viikkojen kuluttua näin vanhempieni luona Yhdysvalloissa viimeisen kolmen 
tunnin jakson Polttouhrit – nimisestä televisiosarjasta. Noiden tuntien aikana ymmärsin 
jälleen, ettei Jumala ole unohtanut tuota painajaisunta.

Isäni oli kuluneen vuoden ajan sairastanut syöpää. Hänen puolestaan oli rukoiltu pal-
jon, ja hän oli kiitollisena selvinnyt sairaudesta. Kesäkuun lopulla, kun Joey oli päättänyt 
koulunsa siltä vuodelta, tapasimme Michaelin ja lähdimme vanhempieni luo Arizonaan. 
Ihanan yhteisen vierailumme loputtua palasin Israeliin, saattaakseni vihdoin päätökseen 
käsikirjoitukseni. Ja sitten, elokuun ensimmäisenä torstaiaamuna kello 11.32, kirjoitin vih-
doin tämän kirjan viimeisen sivun. Tunsin Herran rakkauden sillä hetkellä niin voimak-
kaasti, että saatoin vain painaa pääni ja itkeä.

Vuodesta 1980 olen luottanut Hänen lupaukseensa, että saisin varat kirjan kustanta-
miseen ja levittämiseen, ja että olisin vapaa antamaan kirjan Herran rakkauden lahjana. En 
koskaan kyennyt kuvittelemaan kuinka Herra täyttäisi lupauksensa, mutta pidin siitä kiinni 
ja jatkoin vuodesta toiseen työtäni kirjan parissa. Vieläkään, tänä elokuun ensimmäisenä 
päivänä, vuonna 1985, en ollut saanut yhtään rahaa kirjan julkaisemiseen. Ja kirjoittaminen 
oli nyt päättynyt.

Silloin, elokuun kolmantena, vain kaksi päivää sen jälkeen, kun viimeinen sana oli 
kirjoitettu, tuli puhelinsoitto, jossa minulle ilmoitettiin, että Axel Springer oli valmis siirtä-
mään tililleni Jerusalemiin kaikki tarvittavat rahat englannin- ja saksankielisten painosten 
kustantamiseen ja jakeluun. Se oli minulle niin suuri siunaus, että kuljin ympäri asuntoani 
tuona sapatti-iltapäivänä itkien, nauraen ja ylistäen Herraa! Minun sydämeni oli täynnä 
kiitollisuutta rakasta Axelia ja Friedeä kohtaan siitä, että he olivat tehneet mahdolliseksi 
tämän kirjan julkaisemisen.

Muutaman päivän kuluttua matkustin Ben Gurionin lentokentälle toivottamaan 
Michaelin ja Joen tervetulleiksi Israeliin. Michael saapui viettämään elokuuta meidän kans-
samme Israelissa, ja Joey saapui ennen lukukautensa alkamista syyskuussa Jerusalemissa. 
Olin riemuissani Herran hyvyydestä. Saimme jälleen olla yhdessä Israelissa, vaikka lyhyen-
kin ajan!

37. LUKU
     
EMMAUS
 

Eräänä päivänä, kauan sitten, vuonna 1978, kun Sid ja Betsy olivat ensimmäistä ker-
taa luonani vierailulla, vuokrasimme auton voidaksemme katsella yhdessä maaseutua. 
Eräänä sunnuntaiaamuna meidät oli kutsuttu heidän israelilaisten ystäviensä luo As-

keloniin, ja meidän oletettiin saapuvan sinne kello yhdentoista aikaan aamupäivällä. Men-
nessämme autolle Herra sanoi minulle: ”Sinä saat ajaa tänään, mutta vain sillä ehdolla, että 
jokainen suostuu siihen, että seuraat minun ohjeitani!”

Se kuulosti käsittämättömältä, enkä todellakaan tarjoutunut ajamaan. Saapuessamme 
autolle Sid sanoi: ”Esther, haluaisitko sinä ajaa tänään?”

Kerroin heille Herran antamat kummalliset ohjeet, ja he suostuivat siihen, että minä 
ajan ja seuraan matkalla Herran johdatusta.

Lähdimme Ramotista, ja jo ensimmäisessä tienristeyksessä minun olisi pitänyt kääntyä 
oikealle päästäkseni valtatielle, jolta olisimme päässeet Askelonin risteykseen, mutta Herran 
johdatus oli ilmiselvä: ”Käänny vasemmalle”, Hän neuvoi minua. Kukaan autossa olijoista 
ei sanonut sanaakaan, kääntyessäni päinvastaiseen suuntaan Askelonista.

Herran johdatus toi meidät aivan Ramallan keskustaan. Se on Israel-vastainen mus-
limikaupunki, joka on miehitettyjen alueiden keskellä (tunnetaan nimellä Länsiranta). 
Saapuessamme Ramallaan saatoin kuulla joitakin eriäviä kommentteja Sidiltä, Betsyltä ja 
eräältä kolmannelta ystävältä, jotka matkustivat mukanamme. Lopulta ystävä ehdotti, että 
kääntyisin eräälle tietylle tielle ja kuuntelin tässä kohtaa häntä, mieluummin kuin Herran 
johdatusta. Sen seurauksena löysimme itsemme kapealta sivutieltä, joka päättyi umpiku-
jaan, ja kääntäessämme autoamme jälleen ympäri, jouduimme käytännöllisesti katsoen 
roikkumaan kallionkielekkeen yli! Tiesin, että huolimatta siitä kuinka vihaisiksi he tulisivat, 
minun oli syytä siitä lähtien kuunnella ainoastaan Herran johdatusta. Hän johdatti minut 
ulos Ramallasta, ja jatkoimme matkaamme sivutietä, joka kiemurteli Juudean vuorimaassa.

Oli kulunut paljon aikaa hetkestä, jolloin olimme luvanneet saapua Askeloniin. Juu-
ri kun luulimme pääsevämme lähelle tietä, joka veisi meidät sinne, Herra puhui jälleen: 
”Käänny pienelle tielle.” Niinpä käänsin kuuliaisena auton kivetyltä tieltä kiveämättömälle 
polulle. Jännitys oli liki kouriintuntuva, ja jokainen alkoi valittaa. Sydämeni hakkasi nope-
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asti. Tiesin, että Herran edessä tämä oli koetus, jonka avulla Hän osoitti Hänen ja minun 
suhteessani olevien monien ongelmien juurta – taipumustani miellyttää enemmän ihmi-
siä kuin Jumalaa. Samalla tiesin, että jos kykenisimme kaikki olemaan ystäviä vielä tämän 
kokemuksen jälkeen, olisi se yksin ja ainoastaan Jumalan armoa. Siitä huolimatta jatkoin 
ajamistani.

Tie kapeni ja tuli kuoppaisemmaksi. Siinä oli paljon koloja ja pyöränjälkiä. Jännite 
tiivistyi edelleen. Juuri silloin olin valmis luovuttamaan, kääntymään takaisin päätielle ja 
jatkamaan matkaa. Mutta Herra sanoi jälleen: ”Jatka vain ajamista.”

Käännyin viimeisestä mutkasta ja löysin pienen pysäköimisalueen lehtomaisen metsän 
laidassa. Puiden alapuolella oli pieni kyltti: ”Tervetuloa Emmaukseen”. Pysäytin auton sen 
viereen. Sid ja Betsy olivat hartaasti toivoneet löytävänsä muinaisen Emmauksen paikan. 
He tiesivät, ettei se ollut kovin kaukana Jerusalemista. Juuri sinne Herra oli johdattanut 
meidät tuona aamuna. Jokainen meistä näytti olevan edelleen melko lailla poissa tolaltaan, 
mutta siitä huolimatta nousimme ulos kävelemään ja katselemaan muinaisen Emmauksen 
jäännöksiä.

Jonkin ajan kuluttua palasimme kaikki takaisin autoon. Ajoin päätielle ja siinä, aivan 
edessämme, oli viitta Askelonin valtatielle! Saavuimme heidän ystäviensä kotiin kello yh-
deltä, kaksi tuntia odotettua myöhemmin. Koputettuamme oveen tervehtivät heidän is-
raelilaiset ystävänsä meitä ja huudahtivat välittömästi: ”Ette arvaa kuinka onnellisia me 
olemme siitä, että olette myöhässä! Olimme kovin väsyneitä, koska vauva piti meitä valveilla 
suurimman osan yötä, ja nukuimme pommiin tänä aamuna. Jos olisitte saapuneet kello 
yhdeltätoista, olisitte löytäneet meidät kaikki sikeästä unesta!”

Se oli todella Herran vahvistus, että olin koko ajan kuunnellut Häntä, mutta olimme 
yhä niin ärtyneitä, ettemme kyenneet iloitsemaan, Vuosien kuluessa olen kuitenkin tajun-
nut, että ”Emmauksen tie” tulee olemaan minulle aina syvä opetus Herran seuraamisesta. 
Hän pyytää meiltä usein asioita, joita toiset eivät ymmärrä. Hänen tiensä ovat niin kaukana 
maailman teistä, emmekä edes voi yrittää ymmärtää Hänen ajatuksiaan, tai Hänen suu-
rempia tarkoituksiaan monissa asioissa, joita Hän pyytää meitä tekemään. Mutta meidän 
kaikkien on opittava tämäntasoinen yksinkertainen luottamus Häneen, tuo alttius seurata 
ja totella, vaikka ne, joita eniten rakastamme, näyttäisivät olevan toista mieltä kuin se, mikä 
on Herran johdatus elämässämme. Usein, kuten Emmauksen tiellä tuona päivänä, omatkin 
kokemuksemme näyttävät vakuuttavan, että muut olivat oikeassa, ja helposti alamme aja-
tella, ettemme olleet kuulleet Herralta mitään! Emmauksen tiekin kapeni ja tuli kuoppai-
semmaksi, kunnes sitä tuskin tunnisti tieksi. Mutta Jumalan armosta pidin kiinni Hänen 
sanastaan. Tietysti Hän koko ajan tiesi, että viimeisen tienmutkan takana oli Emmaus. 
Paikka, jossa olisi suloinen yhteys Häneen, paikka, jossa kaikki Hänen kutsunsa mysteerit 
paljastuisivat - Hänen vaeltaessaan meidän kanssamme. Kuinka traagista olisi omassa elä-

mässämme, jos luopuisimme juuri ennen viimeistä tienmutkaa, saamatta koskaan tietää 
kuinka lähellä olimme olleet sitä suloista yhteyttä, mikä syntyy vain Hänen kanssaan!

Eräs rakas veli Jerusalemissa piti puheen, joka syvensi tätä Emmaus-opetusta. Kaikki oli 
alkanut noin viikko aiemmin, jolloin eräs toinen veli sanoi hänelle: ”Juutalais- ja arabiusko-
vien välillä täytyisi olla yhteys Jeesuksessa.”  Tähän mennessä Reuven oli jatkuvasti saanut 
Herralta vain sanan ”erottautuminen”,

Muutaman päivän kuluttua Herra herätti hänet kello kahdelta yöllä. Hänen välitön 
reaktionsa herätykseen oli: ”Voi ei, Herra. Miksei kello seitsemältä aamulla?”

Yllättäen hänen kurkkuaan kuivasi, ja kun hän nousi juomaan vettä, tunsi hän halu-
avansakin kuulla, mitä Herralla oli hänelle sanottavana. Herra tuli hänen lähelleen tuona 
yönä sellaisella suloisella läsnäololla, että tunnit vain liukuivat ohitse, kunnes hän huomasi 
kellon olevan seitsemän! Noina varhaisina aamun tunteina Herra paljasti hänelle Henkensä 
kautta ”erottautumisen” merkityksen.

Ensimmäinen oivallus erottautumisen merkityksestä oli tarve erottautua Jumalalle. 
Tämä erottautuminen on kaiken avain. Meidän ei ensisijaisesti tule elämässämme erot-
tautua tästä tai tuosta, koska se ei hyödytä meitä lainkaan, jollemme ensisijaisesti ole erot-
tautuneet Hänelle. Papit, jotka palvelivat Herraa ensimmäisen temppelin aikana, astuivat 
kaikkein pyhimpään, ja Hän kutsuu meitä astumaan juuri tähän samaan paikkaan, kaik-
kein pyhimpään eli läheiseen yhteyteen Hänen kanssaan. Ainoastaan tässä, kaikkein pyhim-
mässä, alkaa erottautuminen maailman teistä.

Vanhan liiton Jumala on sama Jumala kuin uudenkin liiton. Uudessa liitossa Hän vain 
ilmaisi itsensä meille läheisemmällä tavalla. Molemmissa liitoissa Herra on antanut meille 
ensimmäisen ja tärkeimmän käskyn, sen, että meidän tulee rakastaa Herraa meidän Ju-
malaamme kaikesta sydämestämme ja kaikesta sielustamme ja kaikesta voimastamme. (5. 
Moos. 6:5; Matt. 22:36 - 38). Ensimmäinen saamamme käsky ei merkitse, että meidän olisi 
lähdettävä työhön, vaan että palvelisimme Isää; viettäisimme aikaa Hänen läheisyydessään, 
palvoisimme ja ylistäimme Häntä ja etsisimme oikeaa suhdetta Häneen kaikessa; siinä mitä 
teemme ja mitä olemme. Meidät on kutsuttu palvelemaan Herraa kaikkein pyhimmässä, 
ja jos astumme sinne kunnioituksella, tulemme myös iloksemme huomaamaan, kuinka 
ihanasti myös Hän palvelee meitä siellä!

Monien maiden kristityt kaipaavat herätystä, mutta se ei koskaan tule tapahtu-
maan ilman, että ensin toteutuu tämä – yksityisinä kristittyinä Herralle erottautuminen. 
Tällöin heidän ainoana halunaan on täyttää Jumalan tahto. He etsivät Hänen valtakuntaan-
sa, Hänen kunniaansa ja Hänen vanhurskauttaan. Jollei ole herätystä, elleivät asiat näytä 
järjestyvän, tulee meidän ensisijaisesti arvioida suhteemme Herraan. Olemmeko viettäneet 
aikaamme kaikkein pyhimmässä? Olemmeko astuneet hiljaiseen yhteyteen Hänen kans-
saan tänään ja joka päivä? Meidän on harjoitettava tätä Hänelle erottautumista. Se vaatii 
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kurinalaisuutta, kuten kaikki ihmissuhteet. Niin usein kun jätämme päivittäisen Raama-
tunlukumme lukematta, yhtä usein ovat rukouksemme pinnallisia, ja ilahduttavat vain 
itseämme. Mitähän tapahtuisi esimerkiksi avioliitolle, jos viettäisimme ainoastaan kolme 
minuuttia rakastetuksi väittämämme henkilön seurassa?

Usein huomaamme, että elämässämme on ovia, jotka ovat auki sekä maailmalle että 
saatanan juonille. Astuessamme kaikkein pyhimpään meidän on pyydettävä Herraa näyttä-
mään meille, missä on tällainen avoin ovi, joka pitää meitä pikemminkin sidoksissa, kuin 
pyhänä ja Herralle erotettuna. Herran läheisyydessä saamme huomata, että saatanalle ja 
maailmalle avoinna olleet ovet alkavat sulkeutua.

Herra on kiinnostunut enemmän yhdestä kurinalaisesta seuraajastaan, joka on valmis 
palvelemaan Häntä, kuin tusinasta tavanomaisesta ”uskovaisesta”. Jos et muuta tee kuin 
vain uskot, voit aivan yhtä hyvin lakata uskomasta! Jopa saatana uskoo ja vapisee. Usko-
minen ei siis riitä! Vaaditaan täydellistä antautumista ja kuuliaisuutta Herralle. Viimeisessä 
sanomassaan ennen ristiinnaulitsemista Jeesus painottaa kerta toisensa jälkeen: ”Jos te ra-
kastatte minua, niin te tottelette minua.”

”Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni, ja minä olen rukoileva 
Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikki-
sesti”…
Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ’Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun 
sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen  tykönsä ja jääm-
me hänen tykönsä asumaan. Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani …”

”Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää 
itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa.
Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, 
se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä.
Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa, 
ja hän kuivettuu; ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palavat…
Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, 
niin kuin minä olen pitänyt Isani käskyt ja pysyn Hänen rakkaudessaan...”
 Joh. 14:15 - 16; 23 - 24 
 15:4 - 6; 10

On olemassa opetuslapseuden tie, joka on paljon hienompi tie, kuin vain pelkkä usko. Se 
merkitsee, että vietät aikaa Herran kanssa, että asetat kaikki tarpeesi Hänen käsiinsä. Ja se 

merkitsee myös, että erottaudumme maailman teistä. Jos Herra todella on paimenemme, 
niin mitä ihmettä voimme haluta maailmasta Hänen rakkautensa ja huolenpitonsa lisäksi? 
Jos luotamme, että Hän huolehtii meistä, ruokkii ja johdattaa meitä päivästä päivään, niin 
silloin rukouksemmekin ovat yhdenmukaisia Hänen tahtonsa kanssa. Mutta missä on tämä 
kaipaus läheiseen yhteyteen Hänen kanssaan kristittyjen ruumiissa? Halukkuus antaa Hä-
nen olla kaikki kaikessa elämässämme!

Saatana on vienyt meiltä tämän kauniin Herran kaipuun: tarpeen olla Kristuksen ope-
tuslapsi. Se on tänä päivänä myös vääristytyt. Nyt ovat ihmiset toinen toisensa ’opetuslap-
sia’, ja he joutuvat syvempään siteeseen kuin aikaisemmin. Saatana yrittää työntää jokaisen 
jumalallisen totuuden helmen jonnekin kaukaisuuteen, mutta se ei siitä huolimatta vähen-
nä Jumalan Sanan arvovaltaa!

Herra kutsuu meidät ensisijaisesti erottautumaan Hänelle, mutta Herra on myös alka-
massa aivan uuden erottautumisen Kristuksen morsiamessa. Jotta Kristuksen ruumis alkaisi 
erottautua maailman teistä, alkaa herra valmistaa morsiantaan paluutaan varten, ja se alkaa 
tietysti erottautumisesta Hänelle, ja sitten tietoisesta erottautumisesta maailmasta!

Raamattu kertoo, että monet on kutsuttu, mutta harvat valittu. Tämä tarkoittaa, että 
meidän on tietoisesti otettava itseämme niskasta ja kernaasti murtauduttava irti lihanhi-
moista, jotka meitä hallitsevat, ja maailman teistä, jotka riistävät meiltä tämän läheisen yh-
teyden herrojen Herran kanssa. Tulee aika, jolloin Herra ei enää ummista silmiään tietämät-
tömyydelle. Olemme usein kätkeytyneet heikkojen tekosyittemme taakse: ”Voi, en tiennyt, 
että se oli väärin!” Mutta me tiedämme, koska meillä on Herran sana, joka johdattaa meitä!

Jo ensimmäisessä Mooseksen kirjassa Herra erotti valkeuden pimeydestä, erottaessaan 
päivän yöstä. Hän jatkaa tätä erottamista Ilmestyskirjassa,  ja Hän tulee lujasti ja selkeästi 
erottamaan meidät Kristuksen ruumiissa. 

”Niin minä tahdon vapauttaa lampaani, etteivät ne enää jää ryöstettäviksi; ja 
minä tahdon tuomita lampaan ja lampaan välillä...

Sentähden sanoo Herra, Herra niille näin: Katso, minä, minä tuomitsen lihavan 
lampaan ja laihan lampaan välillä...”
  Hes. 34:22, 20

Monet Kristuksen ruumiissa antautuvat lihan himoihin ja aiheuttavat näin tehdessään eri-
mielisyyttä ja kiistaa. Usein se vielä puetaan kauniiksi sanoiksi: ”Luulen, että meidän on 
rukoiltava tämän tai tuon puolesta, koska...” Mutta Herran silmissä tämä ei ole muuta kuin 
rumaa juoruamista. Hän vihaa sitä.

”Näitä te tehkää: Puhukaa totta toinen toisellenne. Tuomitkaa porteissanne oi-
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kein, tuomitkaa rauhan tuomio. Älkää hautoko mielessänne pahaa toinen toi-
sellenne, älkääkä rakastako väärää valaa. Sillä kaikkia näitä minä vihaan, sanoo 
Herra.” Sak.8:16 - 17

”Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vää-
ryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa, sentähden että se,  
mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan;  sillä Jumala on 
sen heille ilmoittanut... ”  Room. 1:18 - 19

Hän erottaa näinä päivinä sen mikä on epäpuhdasta siitä, mikä on pyhää. Morsiamen teh-
tävä on tuoda pyhä maalliseen. Maailma ja saatana tuovat maallisen pyhään, ja tätä löytyy 
hyvin paljon seurakunnistakin tänään! Temppelissä, kun se oli saastutettu epäpuhtauden 
kautta, oli kuolema seuraamuksena. Ja se on seuraamuksena myös meille, jos jatkamme 
epäpyhillä teillä. Joudumme huomaamaan, että Pyhä Henki kuolee sisimmässämme.

 ”Niinkuin rypäleet erämaassa minä Löysin Israelin...
... hedelmää he eivät tee.
Minun Jumalani on hylkäävä heidät, sillä he eivät ole häntä totelleet... ”
  Hoos. 9:10, 16 - 17

Villeissä ja jalostetuissa viinirypäleissä on suuri ero! Meidän tulee Kristuksen seuraajina erot-
tautua jokaisesta erämaa-alueesta elämässämme, jokaisesta alueesta, missä emme pysy vii-
nipuussa. On helppoa ylistää Jumalaa, mutta jos sydämessämme on katkeruutta tai an-
teeksiantamattomuutta, niin ylistyksemme on tarkoituksetonta. Daavid tanssi, kun Herran 
Henki tuli hänen päällensä. Meidän on erottauduttava kaikesta epäpuhtaudesta, mikä pitää 
sisällään myös henkilökohtaisen itsellemme kieltäytymisen. Meidän on päättäväisesti käsitel-
tävä kaikkea mikä on meidän ja Jumalan välillä. Tämä on Emmaus-kokemukseni sanoman 
ydin! Tulemme huomaamaan, ettei Jumalan ulkopuolella ole lepoa, rauhaa, rakkautta eikä 
kärsivällisyyttä. Jos pysymme Hänessä, niin huolimatta siitä kuinka paljon meitä lanniste-
taan, on meidän toivomme Kristuksessa, ja se antaa meille levon. Mitä tahansa ongelmia 
elämäämme tuleekaan, missä tahansa kriisissä elämme, tai rakkaittemme elämä on, niin 
kaikissa asioissa on tietty määrä jumalallisuutta ja pyhyyttä. Ja se antaa meille mahdollisuu-
den kiittää kaikesta.

Yksi saatanan suurimmista valheista on se, ettemme koskaan voi olla Jeesuksen kaltai-
sia, mutta Jeesus on monien veljien esikoinen. Jeesuksen hyveet ja auktoriteetti lepäävät 
kaikkien meidän yllämme. Avain ylösnousemuselämään Kristuksessa on Jumalalle erottau-
tuminen, erottautuminen maailman teistä. Ja tämä kaikki on sellaista, mihin pääsemme 

valinnan kautta. Voimme jäädä ulkopuolelle, lukemattomien ihmisjoukkojen kanssa, niin 
kauaksi aikaa kuin haluamme. Kukaan ei voi pakottaa meitä astumaan sisempään pyhäk-
köön. Vaarana tässä tietoisessa esipihaan jättäytymisessä on se, että saatamme jäädä sinne 
myös iankaikkisuudessa.

Meille jokaiselle on oleellista se, että alamme työskennellä kovan, kivisen maaperämme 
parissa ja alamme tunnustaa, että tähän asti olemme luottaneet enemmän omiin teihimme.

”Kylväkää itsellenne vanhurskauden kylvö, niin saatte leikatkaa laupeuden leik-
kuun. Raivatkaa itsellenne uudispelto, silloin kuin on aika etsiä Herraa, 
kunnes hän tulee ja antaa sataa teille vanhurskautta.
Te olette kyntäneet jumalattomuutta, leikanneet vääryyttä ja syöneet valheen he-
delmää; sillä sinä olet luottanut omaan tiehesi, sankariesi paljouteen.”
 Hoos. 10:12 - 13

On hämmästyttävää kuinka vähän annamme ajastamme Herralle. Sen sijaan, että ikävöi-
simme saada viettää jokaisen valveillaolohetkemme Hänen läsnäolossaan, tietoisena Hänen 
huolenpidostaan, emme useinkaan pidä tätä ensisijaisena asianamme. Tämän vuoksi jokai-
sen meistä on tultava Hänen eteensä parannusta tehden, jotta voisimme järjestää elämäm-
me siten, että sisimpämme pyhäkössä vietetystä ajasta tulee tärkein tehtävämme. Ja vakavin 
työmme näin ollen olisi päättäväinen erottautuminen maailman teistä.

”Mutta saman kuun kahdentenakymmenentenä neljäntenä päivänä israelilaiset 
kokoontuivat paastoten, säkit yllä ja multaa pään päällä. 
Ja Israelin heimo eristäytyi kaikista muukalaisista, astui esiin ja tunnusti syntinsä 
ja isiensä rikkomukset. Sitten he nousivat seisomaan, kukin paikallansa, ja heille 
luettiin Herran, heidän Jumalansa lain kirjaa neljännes päivää; ja toisen neljän-
neksen aikana he tunnustivat syntinsä ja kumartaen rukoilivat Herraa, Jumalaan-
sa.”
 Neh. 9:l - 3

On vaikea kuvitella, että Israelin huoneen jäsenet viettivät neljännespäivän parannusta teh-
den, kokonaista kuusi tuntia tunnustaen! Heillä oli niin syvä halu sallia Jumalan tutkia 
sydäntään. Heidän rehellisen parannuksentekonsa ja rukouksensa seurauksena Herra alkoi 
jälleen rakentaa heidän elämäänsä ja Israelin huonetta. Voiko monikaan meistä kuvitel-
la tällaista; viettää monta tuntia tunnustaen rikkomuksiaan, kirjoituksia lukien ja Hänen 
läsnäolossaan leväten? Lähes jokaisessa maassa missä olen puhunut, monissa sadoissa eri 
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kirkoissa ja tilaisuuksissa, olen huomannut kerta toisensa jälkeen, että ihmiset ovat huolis-
saan yksinomaan ajankulusta. Ihmiset odottavat innokkaina kokousten päättymistä. Vain 
harvoin olen saattanut tuntea sellaista Jumalan nälkää, joka on vetänyt uskovat yhteen koko 
yöksi rukoilemaan ja todistamaan, kuten Paavalin päivinä. Mikä meitä nykyisin vaivaa? 
Miksi prioriteettimme ovat niin vääristyneet?

Jos pystyisimme tuntemaan Hänen rakkautensa suuruuden meitä kohtaan, kaiken sen, 
mitä Hän on tehnyt meidän hyväksemme, niin varmasti kaipaisimme syvempää yhteyttä.

”Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä ystä-
väinsä edestä.”  Joh. l5:l3

Tämän lahjan Hän antoi meille. Hän antoi oman, kallisarvoisen elämänsä meille 
lahjaksi, niin että me voisimme olla sovitetut Isän kanssa koko ikuisuuden. Se on 
todella ajattelemisen arvoista!

”Meidän ei koskaan tarvitse kadota.
Meidän ei koskaan tarvitse luovuttaa,
vaikka sota raivoaa saatanan kanssa,
ja synti meitä piirittää.
Kiusaukset saartavat meitä,
houkutukset hyökkäävät kimppuumme,
meidän tulee kestää,
ja me tulemme kestämään.

Hän johdattaa meidät voittoon,
voittajien joukkoon.
Voitto kruunaa Hänen edistymisensä.
’Sillä kukaan ei kestä Hänen kädessään’.
Meidän katseemme on Johtajassamme.
Hänen läheisyytensä on voimamme:
Hän aseistaa meidät taistelussa,
ja harjoittaa kätemme taisteluun.

Jumala ei halua, että hänen kansansa
olisi synnin pettämä,
Vaan, että heidän elämänsä olisi
tästä eteenpäin voitollista elämää.

Niinpä Hän asettaa,
kaiken voimansa meidän käyttöömme,
että me sen varoista
voisimme ammentaa vaaran hetkinä.

Tässä on kätketty salaisuus,
kirkastetun elämän salaisuus,
jonka kautta voitamme saatanan,
ja nousemme syntiemme yläpuolelle.
Pelastajassamme pysyminen,
itsemme tomuun painaminen.
Elämme tehdäksemme hänen tekojaan,
iloisessa, alituisessa luottamuksessa.

Me emme ole itsessämme mitään,
Pieni ja heikko lauma,
eikä ole meillä näyttöä,
mistä voisimme kerskata.
Vahva turvamme on Jeesuksessa Kristuksessa,
Hänen armonsa tulee kestämään,
Hänen nimensä on kilpemme ja suojuksemme.
Hän itse on kaikki, mitä tarvitsemme.”
    W.A. Garratt

”Hän on ilmoittanut sinulle, ihminen, mikä hyvä on; ja mitä muuta Herra
 sinulta vaatii, kuin että teet sitä, mikä oikein on, rakastat laupeutta ja vaellat
nöyrästi Jumalasi edessä?” Miika 6:8
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38.  LUKU

OPETUKSET JATKUVAT

Syyskuussa 1985 matkustin jälleen Neuvostoliittoon. Eräänä päivänä rekisteröimättö-
mään seurakuntaan kuuluvat ystäväni olivat kutsuneet minut lounaalle. Kulkiessam-
me yhdessä heidän kotiinsa sanoin kevyesti yhdelle ystävistäni:

 ”Mahtaa olla helpompaa olla todellinen uskovainen teidän maassanne, koska te 
joudutte päivittäin kohtaamaan todellisia uskon päätöksiä. Lännessä, missä kristinusko on 
helppoa ja mukavaa, monet joutuvat helposti harhaan ja sielunvihollisen eksytyksiin!”

Hän voihkaisi, tuskaa äänessään, kuullessaan kommenttini: ”Helpompaa! Kuinka voit 
kuvitella, että se on helpompaa?” Jo saman päivän kuluessa jouduin kohtaamaan toteamuk-
seni perusteellisen typeryyden.

Menimme pieneen asuntoon. Odotellessamme lounaan valmistumista juttelimme lep-
poisasti. Sitten soi ovikello. Se soi kerran, se soi vielä uudelleen, ja vielä kerran uudelleen. 
Joku katsoi ulos ja kertoi, että kolme tuntematonta miestä seisoi ovella tupakoiden. Sitten 
ovikello soi jälleen. Se soi soimistaan. Lopulta ystäväni antoivat minulle merkin seurata hei-
tä hiljaa. ”Meillä on kellarissa huone”, he kuiskasivat, kulkiessamme varpaisillamme hallin 
läpi ja ulos pieneltä takaparvekkeelta. Lattialautojen alta paljastuivat metallitikkaat. Yksi 
ystävistäni kiipesi alas minun kanssani, ja muutaman sekunnin kuluttua meille ojennettiin 
takit, koska huone oli kylmä. Huomasin olevani niin pienessä huoneessa, että sinne mah-
tui ainoastaan kaksi aikuista seisomaan. Takanamme oli joitakin suuria säilytysastioita. Ne 
olivat peittyneet pölyyn ja hämähäkinseitteihin. Noin viiden minuutin kuluttua kuulim-
me KGB:n miesten astuvan yläkerran huoneistoon. Pienessä varastohuoneessa oli likainen, 
ummehtunut, vanha juuttisäkki. Me peitimme päämme sillä siltä varalta, että jos yläpuo-
lellamme oleva ovi avattaisiin. Näin naamioituneina näyttäisi siltä, että alhaalla oli vain va-
rastohuone. Minä aivastelen helposti jo vähästäkin pölystä, ja tässä tilanteessa minun täytyi 
rukoilla kaikesta sydämestäni, että Herra auttaisi minua niin, etten joutuisi aivastamaan ja 
siten ilmaisisi olinpaikkaamme.

Olen sanonut useaan kertaan aikaisemminkin, että on mahdotonta matkustaa Itäblokin 
maihin, etenkin Neuvostoliittoon, jollei ole valmistautunut mihin tahansa välikohtaukseen. 
Herran täytyy valmistaa meidät olemaan valmiit antamaan jopa elämämme Hänen nimensä 
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tähden. Kun tämä valmentautuminen on todellista, ei jäljellä ole enää mitään pelättävää. Jos 
ihmiset ovat todella sydämessään valmistautuneita, niin silloin vaaran hetkellä Herran voi-
ma on aina läsnä. Tunsin tämän hyvin voimakkaasti nyt, ollessani kätkössä ystäväni kanssa 
tunkkaisessa kellarihuoneessa. Ainoa tuokio, jolloin hetkellisesti tunsin pelkoa oli se, kun 
kuulin KGB:n miesten kävelevän aivan yläpuolellamme! Olin hyvin peloissani erityisesti 
siitä, että ystäväni joutuisivat vaaraan, jos minut löydettäisiin heidän kodistaan. Oivalsin 
kuitenkin pian, että Herra ei sallisi minkään tapahtuvan, mikä ei olisi osa Hänen suurempaa 
suunnitelmaansa, joten rentouduin ja jätin tilanteen kokonaan Hänen käsiinsä. Minulla oli 
kuitenkin syvä läksy opittavana. Oivalsin päivällä lausumani toteamukseni tyhmyyden ja 
pinnallisuuden, kun olin sanonut, että kristinusko on helpompaa vainon alaisessa maassa. 
Seistessämme kätkössä KGB:ltä ja kuullessamme heidän keskustelevan päittemme yläpuo-
lella, kuiskasi ystäväni: ”Miksi tämä toistuu jatkuvasti?” Silloin ymmärsin, ainakin osittain, 
ne hirvittävät paineet, joita heidän on kestettävä päivittäin. Käsitin, että Herran seuraami-
nen noissa olosuhteissa ei todellakaan ollut helpompaa! Ymmärsin, että Herra tuossa tilan-
teessa salli minun jakaa tuon paineen edes hetkeksi, ymmärtääkseni, että meillä lännessä on 
ve1vollisuus esirukoilla kommunistimaissa asuvien veljiemme puolesta. Me emme voi erottaa 
itseämme heistä, ja meidän esirukouksemme voivat saada aikaan todellisen muutoksen hei-
dän elämässään. Meidän tulee olla uskollisia Jumalan edessä, esirukouksessa, päivittäin! Ju-
malan silmissä olemme yhtä vaikeissa olosuhteissa elävien sisartemme ja veljiemme kanssa, 
sekä uskonveljien että juutalaisten kanssa, jotka asuvat Neuvostoliitossa. Jumala on antanut 
meille hengelliset aseet, joilla auttaa heitä sodankäynnissä pimeyden valtoja vastaan. Uskon, 
että eräänä päivänä meidät tuomitaan, mikäli emme ole tukeneet heitä. Rukouksen kautta 
meillä on niin suuri voima auttaa toisia 

Pitkän ajan kuluttua kuulimme KGB:n virkailijan äänen ulkoa. ”He kuulustelevat naa-
purin lapsia”, ystäväni kuiskasi minulle. He kysyivät lapsilta, näkivätkö nämä jonkun kii-
peävän ikkunasta. Lapset vastasivat: ”Emme nähneet mitään. Pelaamme vain palloa!”Kului 
toiset kymmenen minuuttia, sitten ystävät yläkerrassa kutsuivat meitä hiljaa. Jonkin ajan 
kuluttua ystävämme avasivat kätköpaikkamme oven. Kiipesimme nopeasti ylös ja ku-
marruimme, ettei vain kukaan näkisi meitä ikkunoista. Ylös asuntoon saavuttuamme oli 
ystävillämme jo kenkämme valmiina odottamassa, koska meidän oli lähdettävä alueelta 
välittömästi. Kaikkien silmät olivat kyynelissä. ”Olimme niin toivoneet sinun voivan jää-
vän päivälliselle!” he sanoivat. Halasimme nopeasti ja kävelimme ulos tietämättä, näkisinkö 
heitä enää koskaan. 

Suuntasimme rautatieasemalle. Siellä hypimme kiskojen yli laiturille odottamaan kau-
punkiin palaavaa junaa. Vain muutaman minuutin kuluttua pukuun puettu mies seisoi 
edessäni. Hän näytti minulle henkilöllisyystodistuksensa ja sanoi jotakin venäjäksi. Käänsin 
pääni ja kieltäydyin puhumasta. Lopulta hän sanoi englanniksi: ”Missä ovat paperinne?” En 

edelleenkään vastannut hänelle, joten hän viittasi minua seuraamaan. Teeskentelin, etten 
tiennyt hänen olevan KGB:n agentti ja sanoin: ”Kieltäydyn seuraamasta minulle tuntema-
tonta henkilöä!” Sitten hän lähti, mutta palasi takaisin jo muutaman minuutin kuluttua 
erään toisen virkailijan kanssa. Hänellä oli univormu. Nyt tiesin, ettei minulla ollut muuta 
vaihtoehtoa kuin seurata heitä.

Tullessamme kadulle ajoi auto viereemme. Meitä kolmea käskettiin nousemaan autoon, 
minun istuutuessa keskelle. Auto lähti liikkeelle. Tiesin, että mikä tahansa meitä nyt odot-
ti, tulisi se todennäköisesti viemään pitkän ajan. Kello oli jo kolme iltapäivällä ja minulla 
oli nälkä. En ollut syönyt mitään sitten aamiaisen ja olinhan menettänyt myös ystävieni 
valmistaman aterian! Muistin, että minulla oli olkalaukussani Snickers suklaapatukka. Ava-
sin siis vetoketjun ottaakseni sen esille. Alkaessani kaivaa laukkuani muuttuivat virkailijat 
kireiksi. Eihän heillä ollut aavistustakaan, mitä laukussani oli. Vetäessäni Snickers suklaa-
patukan esiin havaitsin, etteivät he olleet nähneet sellaista aikaisemmin! Tarjosin molem-
mille maistiaisia, josta he kieltäytyivät. Niinpä koko matkan KGB:n päämajaan mutustelin 
”Snickersiäni” ja tunsin olevani osa ”Snickers” televisiomainosta!

Saavuimme lopulta KGB:n toimistoon, ja siellä minut ohjattiin pieneen, ulko-oven 
lähellä sijaitsevaan huoneeseen. Kesti jonkun aikaa, ennen kuin he löysivät englanninkie-
lentaitoisen henkilön, jotta kuulustelu pääsisi alkamaan. Lopulta huoneeseen tuli nainen, 
joka osasi englantia. Kuulustelun alkaessa tunsin Herran armon voimallisesti ylläni. Kaiken 
lisäksi pääkuulustelija oli täsmälleen entisen yhdysvaltalaisen naapurini Emery Austinin nä-
köinen, ja minun oli vaikea ottaa häntä vakavasti!

”Miksi olen joutunut tänne?” kysyin heiltä.
”Miksi olitte – kaupungissa?” he kysyivät vuorostaan minulta. (He sanoivat venäjän-

kielisen nimen.) Rentouduin heti. Ymmärsin, että olin poistunut sen kaupungin alueelta, 
jonne minulle oli myönnetty viisumi. Olin nyt alueella, jonne turistien ei ollut lupa mennä. 
Se merkitsi, etteivät he tienneet minusta muuta, kuin että olin kaupungin alueen ulkopuo-
lella! Selvitin siis tulkin välityksellä, ettei minulla ollut aavistustakaan, että olin poistunut 
kaupungista. ”Se oli tahatonta”, kerroin heille. Eikä minulla todellakaan ollut aavistusta, 
että ystäväni asunto oli kaupungin alueen ulkopuolella.

”Emme usko teitä!” he totesivat painokkaasti. ”Tiedämme kaiken, joten voitte aivan 
yhtä hyvin tunnustaa kaiken, sillä se olisi teille helpompaa.”

”Minulla ei ole mitään tunnustettavaa”, totesin tyynesti.
”Meille olisi vastenmielistä katkaista vierailunne tähän!”, he huusivat takaisin.
”Älkää siitä olko huolissanne, sillä tämän jälkeen olen varsin valmis lähtemään”, mumi-

sin, mutta nainen ei kääntänyt kommenttiani venäjäksi.
”Teidän on kerrottava meille totuus!”, he vaativat. ”Jollette kerro, emme voi pitää teitä 

Neuvostoliiton ystävänä. Huolehdimme ystävistämme, mutta niille, jotka eivät ole ystä-
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viämme, sovellamme eri metodeja!” He painostivat edelleen. 
”Oletteko kristitty?”, he kysyivät sitten.
”Kyllä!” vastasin välittömästi.
”Mihin seurakuntaan kuulutte?” he kysyivät.
Tämä ei ollut paras hetki selittää, että olin juutalainen, ja etten ollut kääntynyt toiseen 

uskontoon, vaan että olin pysynyt juutalaisena, Jeesukseen uskovana. Minä tiesin kuiten-
kin, että he odottivat vastausta,  joten päätin pitää hieman hauskaa heidän kustannuksel-
laan ja keksin heille vastauksen. ”Kuulun tunnustusten väliseen Jumalan seurakuntaan”, 
kerroin heille.

”Voisitteko kirjoittaa sen meille?” he pyysivät. Niinpä kirjoitin huolellisesti paperille: 
”Tunnustusten välinen Jumalan seurakunta”. Yritin pidättää nauruani kirjoittaessani.

”Onko tämä jotakin baptistiseurakunnan kaltaista?” he halusivat tietää.
”Kyllä, se on juuri vastaavaa”, kerroin heille.
”Siis te olette kristitty. Siitä huolimatta ette ole kertoneet meille kaikkea. Miten kristitty 

omatuntonne sietää valehtelemista?”
Ajattelin itsekseni, että paljon mieluummin pidän oman omantuntoni, kuin otan tei-

dän! Naisraukka, joka oli kutsuttu tulkiksi, näytti hyvin stressaantuneelta. Iltapäivän kulu-
essa kiitin häntä hänen käännöksestään. Hän vaikutti herttaiselta ja hyvin helpottuneelta.

”En ole koskaan tehnyt tällaista aikaisemmin!”, hän uskoutui.
”En minäkään!” sanoin nauraen. ”Mutta Jumala auttaa meitä varmasti!”
Huoneeseen tuotiin kaksi ’todistajaa’, ja he molemmat allekirjoittivat lausunnon minua 

vastaan. He pyysivät minua laatimaan oman tunnustukseni kirjallisena. Kirjoitin yksinker-
taisesti, että olin tahattomasti lähtenyt sen kaupungin alueelta, johon minulle oli myönnet-
ty viisumi, ja että olin tapahtuneesta pahoillani. 

On surullista, että joissakin tilanteissa kristityt turistit ovat pitäneet ”velvollisuutenaan” 
kertoa kaiken toiminnastaan Neuvostoliitossa, vaarantaen siten syyttömiä neuvostokansa-
laisia. Tämä on puhdasta typeryyttä, koska Herra ei koskaan kehota meitä antautumaan 
sielunvihollisen käsiin!

Lopulta Herra antoi minulle viisautta sanoa: ”Kuulkaa, olen ollut tässä maassa jo neljä 
kertaa, eikä mitään tällaista ole koskaan tapahtunut. Haluaisin tietää miksi olen täällä! Olen 
aina nauttinut matkoista maahanne, ja olen kiukustunut tästä tilanteesta.”

Pakotin heidät puolustautumaan, ja hieman tämän jälkeen kuulustelu päättyi. Pääkuu-
lustelija sanoi lopulta: ”Vaadimme, että palaatte hotelliinne, ettekä poistu sieltä ennen kuin 
koneenne lähtee huomenna Minskiin.”

”Hyvä on”, vastasin, ”mutta en tiedä, missä rautatieasema on täältä käsin katsottuna!”
”Vien teidät sinne!” hän murahti. Hän ohjasi minut ulos huoneesta ja antoi minulle 

merkin seistä sisäänkäynnin vieressä. Satoi hiljakseen, ja sisäänkäynnin lähellä olevassa pen-

kissä kasvoi joitakin kukkasia. Ne näyttivät siinä tilanteessa aivan erityisen kauniilta, koska 
sain jälleen katsella niitä vapaan taivaan alla. Paikka oli täynnä virkailijoita, ja näin vanki-
kuljetusauton ajavan paikalle. Lopulta virkailija tuli luokseni ja käveli nopeasti kanssani 
junalle. Minun oli juostava pysyäkseni hänen tahdissaan. Junan saapuessa hän käyttäytyi 
ikään kuin hän ei olisi ollut kanssani. Saavuttuamme kaupunkiin hän ohjasi minut linja-
autoasemalle ja kertoi pysäkillä, millä minun oli jäätävä autosta, päästäkseni hotellilleni. 
Juuri ennen kun linja-auto lähti liikkeelle, hymyilin ja vilkutin hänelle. Olin hymyillyt 
suurimman osan iltapäivää, eivätkä he voineet ymmärtää, miksi en ollut huolestunut. Sii-
henhän oli yksinkertainen selitys. Herran voima antoi tunteen, että Hänen läsnäolossaan ei 
vihollisella ole mitään valtaa.

Palatessani hotelliin tunsin, että KGB oli välittänyt sinne tietoja. Joka kerta ohittaessani 
kerrosvahdin pöydän, heristi sen takana istunut varoittavasti sormeaan.

Muutaman päivän kuluttua lähdin Neuvostoliitosta lännen vapauteen. Mutta niin mo-
nella veljellämme ja sisarellamme painostus jatkuu edelleen. Rukouksemme voivat saada 
aikaan todellisen muutoksen heidän elämässään.

Saavuttuani vihdoin Helsinkiin sain todella levätä Marjan pienessä asunnossa. Illal-
la soitimme ystäville eri maihin kertoaksemme, että kaikki oli mennyt hyvin, ja että olin 
turvallisesti lännessä. Soitettuani Jennylle ja Wolfgangille Norjaan Jenny kysyi: ”Oletko 
kuullut suru-uutisen?”

”Minkä uutisen?”, kysyin häneltä.
Hän oli hetken hiljaa ja kertoi sitten, että sunnuntaina 22. syyskuuta, Axel Springer oli 

kuollut. Samana päivänä olin poistunut Neuvostoliitosta. Kertoessani tästä Marjalle hän 
sanoi: ”En koskaan tuntenut häntä, mutta maailma tuntuu nyt jotenkin tyhjältä...” Ne 
meistä, jotka jäimme kaipaamaan häntä, Israelin valtio mukaan luettuna, voimme iloita, 
tietoisina siitä, että Herra on kutsunut hänet kotiin.Minä taas saatan kiittää Herraa siitä 
etuoikeudesta, että sain tuntea hänet.

Neuvostoliiton matkani jälkeen alkoi vaelluksessani Herran yhteydessä pimeä vaihe. 
Vihollinen hyökkäsi raivoissaan erityisesti talouden ja terveyden alueella. Olin neuvoton, 
taistelun jatkuessa kuukausia, ja tilanne vain paheni viikko viikolta. Tässä, kuten kaikessa 
muussakin, Herralla oli oma kasvatuksellinen tarkoituksensa. Vaikeuksien kautta tulin her-
kemmäksi toisten tarpeille. Nyt tiedän miltä tuntuu olla velassa, velkojien koputtaessa ovel-
le. Nyt tiedän miltä tuntuu huolehtia siitä, mistä seuraava ateria tulisi, olihan minulla nyt 
perhe huollettavana. Tämä ei vaikuttanut pelkästään uskoon liittyneeltä tilanteelta, vaan 
todelliselta hengelliseltä taistelulta.

Hyökkäys yllätti minut, mutta jos tarkastelemme rehellisesti saatanan vihaa Israelia 
kohtaan, niin oletan, ettei sen vihan syvyys ole meille mikään yllätys. Tällä on ollut mer-
kittävä seuraus elämässäni. Nyt tiedän, että jos joku elää puutteessa, en enää anna vain 
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kuuliaisuudesta Jumalan sanaa kohtaan. Annan kaikesta sydämestäni, koska tunnen nyt 
puutteenalaisuuden tuskallisuuden. 

Herra pitää kuitenkin elämämme niin hienosti tasapainossa. Tämän pimeän ja koette-
levan ajan keskellä hän antoi vielä yhden suuren lahjan. Yllättäen, syyskuussa 1986, poikani 
Michael sai muuttaa Joeyn ja minun luokse Jerusalemiin. Tuntui uskomattomalta saada elää 
jälleen yhdessä perheenä – kymmenen erovuoden jälkeen! Herra on todella alkanut korvata 
niitä vuosia, jotka heinäsirkka söi. Se, että sain pitää molempia poikia luonani, vaikka vai-
keuksien keskellä, oli minulle valtava Isän rakkauden lahja. Tunsin suurta nöyryyttä siitä, 
että minulle oli uskottu etuoikeus olla jälleen äiti! Minulla on paljon opittavaa, ja epäonnis-
tun usein, mutta arvostan todella jokaista hetkeä, kuukautta ja vuotta, jotka voimme jakaa 
yhdessä. 

Noina kuukausina Herra näytti minulle selvästi, kuinka Hän haluaa perheensä ole-
van yhtä. Näihin aikoihin Hän toi minut yhteyteen Jerusalemin Kansainvälisen Kristillisen 
Suurlähetystön kanssa. Tämän syvemmän yhteyden kautta Herra auttoi minua ymmär-
tämään, että juutalaisten ja kristittyjen välillä oleva erottava muuri on todella poistettu 
uhrikaritsan kautta.

Kuten niin monet Israelissa, tunnemme mekin, että Israelin 40-vuotisjuhla on tärkeää 
aikaa Jumalan valtakunnassa. Israel on saavuttanut raamatullisen sukupolven iän, ja monet 
kokevat, että tämän historiallisen vuoden jälkeen asiat alkavat tapahtua nopeasti. Odotam-
me erityisesti Jumalan rakkauden vuodatusta Israelin kansan ja valtion ylle. Israelilaisissa 
autoissa näkee usein tarroja, joissa sanotaan: ”Me haluamme Messiaan nyt...” Kahdentuhan-
nen vuoden odotuksen jälkeen tämä kansan toivo, että Hän tulisi pian, on voimakkaampi 
kuin koskaan. Me kaipaamme Hänen paluutaan, mutta odotamme myös tuota ihmeellistä 
ja nopeasti lähestyvää päivää, jolloin peite vihdoinkin poistuu, ja Israel tunnustaa Jeesuksen 
omakseen. Samaan aikaan olemme huolissamme maailman muiden kansojen kohtaloista. 

Loppukeväällä 1987, pitivät arabimaat kokouksen. Samalla viikolla pastori Jan Willem 
Van der Hoeven, Jerusalemin Kansainvälisestä Kristillisestä Suurlähetystöstä, piti seuraavan 
puheen keskiviikkoillan kokouksessa. Se oli niin tärkeä puhe, että se on syytä kertoa edel-
leen. Sanoma oli seuraava:

’Jumala, älä ole niin ääneti, älä ole vaiti, älä ole, Jumala, niin hiljaa.
Sillä katso, sinun vihollisesi pauhaavat, ja sinun vihaajasi nostavat päätänsä.

Heillä on kavalat hankkeet sinun kansaasi vastaan,  
ja he pitävät neuvoa sinun suojattejasi vastaan. He sanovat: ’Tulkaa, hävittäkääm-
me heidät olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä enää muisteta’.

Sillä he neuvottelevat keskenään yksimielisesti,  he tekevät liiton sinua vas-
taan: Edomin teltat ja ismaelilaiset, Mooab ja hagrilaiset, Gebal, Ammon ja Ama-

lek, Filistea ynnä Tyyron asukkaat.
Myös Assur on liittynyt heihin,  nämä ovat käsivartena Lootin lapsille. Sela.
Tee heille, niinkuin teit Midianille, niin kuin Siiseralle, niin kuin Jaabnille 

Kiison-joen rannalla. Heidät tuhottiin Eendorissa, he joutuivat lannaksi maahan. 
Anna heidän ylhäisillensä käydä, niin kuin kävi Oorebille ja Seebille, ja kaikille 
heidän ruhtinaillensa niin kuin Seballe ja Salmunnalle, koska he sanovat: ’Anas-
takaamme itsellemme Jumalan asunnot’.

Jumalani, tee heidät lentäviksi lehdiksi, kuiviksi korsiksi tuulen viedä. Niin 
kuin kulovalkea metsää polttaa, niin kuin liekit kärventävät vuoria, niin aja sinä 
heitä rajuilmallasi ja kauhistuta heitä tuulispäälläsi. Täytä heidän kasvonsa häpe-
ällä, että he etsisivät sinun nimeäsi, Herra. Joutukoot häpeään ja kauhistukoot 
ikuisesti, tulkoot häpeään ja hukkukoot.

Ja tulkoot tuntemaan, että sinun, ainoan, nimi on HERRA,  että sinä olet 
Korkein kaikessa maassa.’ Ps. 83:2 - 19                                                    
Seuraavaksi luemme Jesajan luvusta 34. Tämä ei ole tavanomainen kristillisissä 
piireissä kuultu sanoma. Niissä kuullaan usein miellyttävää, ja toisinaan makeaa 
sokeroitua sanomaa, joka ei ole sen mukaista mitä Herra tahtoo julistaa, kuten tässä 
Jesajan luvussa 34.

’Astukaa esiin, te kansat, ja kuulkaa; te kansakunnat, tarkatkaa. 
Kuulkoon maa ja kaikki, mitä siinä on, maanpiiri ja kaikki, mikä siitä kasvaa.
Sillä Herra on vihastunut kaikkiin kansoihin ja kiivastunut kaikkiin heidän jouk-
koihinsa; hän on vihkinyt heidät tuhon omiksi, jättänyt heidät teurastettaviksi. 

Heidän surmattunsa viskataan pois, ja niitten raadoista nousee löyhkä, 
ja vuoret valuvat heidän vertansa.

Kaikki taivaan joukot menehtyvät, taivas kääritään kokoon niinkuin kirja, 
ja kaikki sen joukot varisevat alas, niinkuin lehdet varisevat viinipuusta,
niinkuin viikunapuusta raakileet.

Sillä minun miekkani taivaassa on juopunut vimmaan; 
katso, se iskee alas Edomiin, tuomioksi kansalle, 
jonka mina olen vihkinyt tuhoon.

Herran miekka on verta täynnä, rasvaa tiukkuva, 
karitsain ja kauristen verta, oinasten munuaisrasvaa. 
Sillä Herralla on uhri Bosrassa, suuri teurastus Edomin maassa. Villihärkiä kaatuu 
yhteen joukkoon, mullikoita härkien mukana. Heidän maansa juopuu verestä, ja 
heidän multansa tiukkuu rasvaa.
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Sillä Herralla on koston päivä, maksun vuosi Siionin asian puolesta.
Edomin purot muuttuvat pieksi ja sen multa tulikiveksi; sen maa tulee palavaksi 
pieksi. Ei sammu se yöllä eikä päivällä, iäti nousee siitä savu; 
se on oleva raunioina polvesta polveen, ei kulje siellä kukaan, iankaikkisesta
iankaikkiseen.’ Jes. 34:l - 10

Ja sitten vähän myöhemmin, Jesajan luvusta 63, löytyy hämmästyttävä kappale, 
jonka uskon sopivan aika hyvin kahteen edellä kuultuun:.

’Kuka tuolla tulee Edomista, tulipunaisissa vaatteissa Bosrasta, tuo puvultansa 
komea, joka uljaana astelee suuressa voimassansa?

’Minä, joka puhun vanhurskautta, joka olen voimallinen auttamaan.’
Miksi on punaa sinun puvussasi, miksi ovat vaatteesi kuin viinikuurnan polkijan?
’Kuurnan minä poljin, minä yksinäni, ei ketään kansojen joukosta ollut minun 
kanssani; Minä poljin heidät vihassani, tallasin heidät kiivaudessani, ja niin pirs-
kui heidän vertansa vaatteilleni, ja minä tahrasin koko pukuni.

Sillä koston päivä oli minun mielessäni ja minun lunastettujeni vuosi oli tul-
lut.”
 Jes. 63:l - 4

Minun yksinkertainen sanomani on, ja uskon, että se on täysin raamatullinen, 
että Jumalan koston päivä niille kansoille, jotka ovat pettäneet Jumalan rakkau-
den ja tarkoituksen Israeliin nähden, tulee tapahtumaan samoihin aikoihin, kun 
Jumala lohduttaa lunastettunsa. Sinä ehkä ajattelet: ’Tämä on hyvin yksinker-
taista.’ Ja kuitenkin se mitä sanon, on todennäköisesti vastoin yli viittäkymmen-
tä prosenttia siitä, mitä yleensä kristillisissä piireissä nykyisin saarnataan. Usein 
julistetaan, että Israel-raukka joutuu kokemaan vielä tuomion päivän ja ’Jaako-
bin ahdistuksen’, ja että meillä kristityillä on vielä suhteellisen mukavat oltavat. 
Meillä ehkä tulee olemaan jonkin verran ongelmia, mutta ennen kuin todelliset 
vaikeudet alkavat, meidät temmataan. Se, mitä Raamattu todellisuudessa sanoo: 
’Sillä Herralla on koston päivä, maksun vuosi Siionin asian puolesta’, syrjäytetään 
autuaallisesti. Päivä tulee, jolloin Jumala sanoo: ’Nyt saa riittää! ’ 

Näin tyttäreni kanssa viime viikolla Jerusalem-teatterissa yhdeksän tuntia kes-
tävän elokuvan ”Polttouhrit”. Se oli tietysti vain historiallinen dokumentti, joka 
rekisteröi vain pienen osan juutalaisten loppumattomista, kammottavista kärsi-
myksistä – keskistysleireiltä meidän päiviimme asti. Ajattelen usein: ’Herra, kärsi-

mystä on niin paljon. Milloin tulee lunastuksen päivä?’(Israelin lunastuksen päivä 
tulee tapahtumaan samanaikaisesti, kun Hänen tuomionsa tulevat kohtaamaan 
kansakuntia…)

Minun vaimoni, joka on arabi, näkee herkästi sen, miten kansat pettävät Is-
raelia. Hän on usein kauhuissaan ja masentunut. Kuulimme viime viikolla, kuin-
ka erään maan vieraileva valtionpäämies, heti saavuttuaan tähän 40 vuotta tauotta 
verta vuotaneeseen maahan, uskalsi sanoa Knessetin päivällisillä, ensimmäisessä 
puheessaan, että Länsirannalla pitäisi olla tilaa palestiinalaisvaltiolle. Hän lisäsi lo-
puksi: ’Tiedämme, että juutalaiset ovat tulleet tänne jäädäkseen...’ Silloin ajattelin: 
’Aivan - ja miksi he ovat täällä jäädäkseen? Siksi, että israelilaiset ovat vuotaneet 
verta kuolemaan asti, puolustaessaan maataan, eikä sen tähden, että maailma olisi 
suosinut heitä ja suojellut heidän elämäänsä, ’ On helppoa yrittää vetää pisteet ko-
tiin sanomalla: ’Tietysti tiedämme, että juutalaiset ovat täällä jäädäkseen... ’, kaiken 
sen jälkeen, mitä juutalaiset ovat joutuneet maksamaan puolustaessaan elämäänsä! 
Tämä ei johdu siitä, että kansakunnat olisivat, kerta toisensa jälkeen, olleet haluk-
kaita pettämään tätä maata, vaan se johtuu siitä, etteivät juutalaiset ole halunneet 
luopua intresseistään ja ovat siksi halukkaita taistelemaan viimeiseen mieheen. Vai-
moni, joka on maksanut korkean hinnan omassa antautuneisuudessaan ja valmiu-
dessaan uhrautua, sanoo joskus nähdessään tämän petollisuuden: ’Maltan tuskin 
odottaa Jumalan koston päivää.’ Tämä saattaa kuulostaa epäkristilliseltä, mutta 
monet psalmit, samoin kuin holokaustista eloonjääneiden kertomukset, ovat usein 
hätkähdyttävää luettavaa. Mieleni tekeekin kysyä: ’Missä on Jumalan vanhurskas 
tuomio?’, kun lukee psalmista Herran kehotuksen meille Israelin Jumalaan uskovil-
le: ’Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne.’ Ja sama 
psalmi jatkuu seuraavasti: ’Sen vaivanaika on päättynyt... Katso hänen palkkansa on 
hänen mukanansa, hänen työnsä ansio käy hänen edellänsä.’

 Jeesus käytti Jesajan lukua 61 puhuessaan synagogassa Nasaretissa:

’Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julista-
maan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, 
julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, julistamaan Herran 
otollista vuotta ja meidän Jumalamme kostonpäivää, lohduttamaan kaikkia mur-
heellisia, panemaan Siionin murheellisten päähän – antamaan heille – juhlapäähi-
neen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hen-
gen sijaan; ja heidän nimensä on oleva ’vanhurskauden tammet’, ’Herran istutus’,
hänen kirkkautensa ilmoitukseksi.’ Jes. 61:l - 3
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 Tästä huomaamme, että Jumalan kostonpäivä tapahtuu samanaikaisesti ja rin-
nakkaisesti sen kanssa, kun Jumala lohduttaa niitä, jotka valittavat Siionissa ja 
Siionin tähden. Tämä on täysin poikkeavaa sen kanssa, mitä useissa karismaat-
tisissa ja evankelisissa piireissä tänään opetetaan. Olemme ’menestys’ ja ’siunaa 
minua’ - raiteella. Kaikkien näiden siunausten ja kauniisti koristeltujen kirkkojen 
lisäksi meillä on lohdutus. Minä kutsun vääräksi lohdutukseksi sitä, että meidät 
temmataan vaikeuksien alkaessa. Kuinka suuressa ristiriidassa se onkaan Juma-
lan sanan kanssa. Jumalalla on tilinteon hetki. Kansakuntien joukosta jää ainoas-
taan jäännös, todella uskovat suomalaiset, todella uskovat britit, todella uskovat 
amerikkalaiset, jotka sinä päivänä kun: ’... pimeys peittää kansakunnat...’, tulevat 
tuntemaan, kuten peura metsässä, milloin tuli palaa, että sinä päivänä pakanoiden 
ajat ovat ohi. Jumalan sanassa sanotaan: ’Sillä katso, pimeys peittää maan, mutta 
sinun ylitsesi koittaa Herra. ’ Sen sijaan itsetyytyväinen seurakunta opettaa, että 
pimeys koittaa Israelille, että Israelia kyllä kohtaa Jaakobin ahdistus, mutta meillä 
tulee olemaan valo ja pakotie. Minä haluan kertoa teille, että juuri päinvastaista 
tulee tapahtumaan. Tulemme näkemään Herran kunnian laskeutuvan Israelin 
ylle, ja maan kansakunnat joutuvat kohtaamaan Jumalan tuomiot.

Tiedän, että jotkut teistä ovat allapäin, jotkut jopa ajattelevat: ’Kunpa en enää 
eläisi!’ Elämä ei ole niin onnellista Kristuksen ulkopuolella, ja joskus jopa Kris-
tuksen kanssa se on kovaa taistelua, ei siksi, että Jeesus epäonnistuisi, vaan kos-
ka maailma on katkera. Ylistys Jeesukselle, sillä Hän kykenee nostamaan meidät 
laaksosta. Meillä kaikilla on joskus laaksokausia, mutta on käsittämätöntä, että 
Israel kaikesta huolimatta haluaa elää ja säilyä!

Kuulin erään miehen tällä viikolla kuvailevan, mitä hän näki, kun kaasukam-
miot avattiin holokaustista kertovassa filmissä. Hän kertoi, että vahvin oli kiivennyt 
päällimmäiseksi yrittäessään epätoivoisesti taistella hengestään, ja ovien avautuessa 
he putosivat kuin esineet, nuo kuolleet ruumiit. Heidän kasvoillaan oli mitä jär-
kyttävimmät ilmeet, kuvastaen heidän taisteluaan elämästä. Tarvittiin kymmenestä 
viiteentoista minuuttia, ennen kuin syklonikaasu oli tappanut jokaisen, ja voi vain 
kuvitella minkälaisen taistelun ihmiset joutuivat käymään kuoleman ja tukehtu-
misen kanssa. Voitteko kuvitella, että tavalliset saksalaiset näkivät tämän päivästä 
toiseen. Mutta Jumala kuuli heidän sykloninsekaiset tukehtuneet huutonsa, kunnes 
he eivät enää kyenneet puhumaan. Olemme saaneet nähdä, kuinka he vihdoin ovat 
saapuneet omaan maahansa, ja kuinka he paljailla käsillään alkoivat muokata maa-
perää, joka oli odottanut 2000 vuotta heidän paluutaan, kuinka he ovat tehneet 
tästä maaperästä puutarhan ja vapauttaneet sen malariasta. He lauloivat ja tanssivat, 
kun heille myönnettiin itsenäisyys kolme vuotta Auschwitzin helvetin jälkeen. He 
tanssivat ja ajattelivat: ’Lopulta, 2000 kärsimyksen vuoden jälkeen, olemme takaisin 

omassa maassamme.’ Tilanne ei voinut olla näin yksinkertainen. He olivat tuskin 
lakanneet tanssimasta, kun viisi arabivaltiota julisti sodan heikosti aseistautunut-
ta Israelia vastaan. Voiko olla mahdollista, että amerikkalaiset 1956 liittoutuneina 
egyptiläisten kanssa käskivät israelilaisia lähtemään Siinailta, eivätkä israelilaiset saa-
neet edes rauhaa Nasserin kanssa siitä hyvästä. Kansakunnat ovat pettäneet Israelin! 
Kuuden päivän sodan aikana he joutuivat jälleen taistelemaan ja he anoivat rauhaa 
kuningas Husseinilta, koska heillä oli kädet täynnä Syyrian kanssa pohjoisessa ja 
Egyptin kanssa etelässä. Jordan sanoi ei,  koska he ajattelivat voivansa kolme yhdessä 
ajaa juutalaiset mereen.

Jos rakastat arabeja, ja jos rakastaisit mitä maata tahansa, lankeaisit kasvoillesi 
ja sanoisit: ’Jumala! Salli heidän nähdä, mitä he tekevät! Sillä Herra on puhunut, 
ja uskon lujasti, että se on Jumalan sana tälle ajalle: ’Sillä Herralla on koston päivä, 
maksun vuosi Siionin asian puolesta.’ Kuten Herra sanoo Jesajan luvussa 63: ’Kuka 
tuolla tulee Edomista, tulipunaisissa vaatteissa. Kuurnan minä poljin, minä yksinä-
ni – ei ketään kansojen joukosta ollut minun kanssani; minä poljin heidät vihassa-
ni, tallasin heidät kiivaudessani.’ Miksi Jumala sanoo tässä sanassaan: ’Kuulkoon 
maanpiiri...’ Tällaisesta alusta voisi päätellä: ’Herra, tästä tulee loistava sanoma!’ 
Mutta sitten, kun kuulemme, mitä Jumalalla on mielessään: ’Sillä koston päivä on 
minun mielessäni, ja minun lunastettujeni vuosi oli tullut’, niin tämä vaikuttaa 
ristiriitaiselta.  Mutta teidät, jotka olette jakaneet tämän kansan tuskaa, saa tämä 
sana sanomaan: ’Jumala, sen täytyy olla näin!’ Jos Jumala ei ole säästänyt omaa 
kansaansa, niin kuinka Hän tulee säästämään ne kansat, jotka ovat pettäneet Hänen 
silmäteränsä? Luuletko, että Jumala oli hiljaa, kun saksalainen SS-sotilas kävi kiinni 
lapseen, josta äiti ei halunnut erota, juuri ennen kuin he joutuivat kaasukammioon, 
ja murskasi pienen pään muuria vasten? Ja Jumala oli vaiti? 

Jos Jumala ei ole säästänyt omaa kansaansa, niin kuinka Hän ei tuomitse niitä 
kansoja, jotka nousevat Hänen kansaansa vastaan. Me kristityt emme kykene elä-
mään keskinäisessä rakkaudessa, millaista suojaa voimme odottaa? Meidän olete-
taan olevan maan suolana ja valona Israelille, ja siitä huolimatta olemme riitaisia 
ja joskus pahempia kuin uskottomat! Minkä kaltainen tulee varjelus olemaan, 
jos me olemme ainut suola estämään tämän rappion? Onko niin, että ainoastaan 
esirukoilijat kykenevät estämään joitakin Jumalan tuomioita kansakunnille? Us-
kon, että joka ainoa uskova on tarkoitettu olemaan rakkauden ja lohdutuksen 
puskurina tämän kansan ympärillä.

Puhuessani Springfieldissä Missourissa sanoin: ’Uskon, että yksi suurimmista 
tarpeista on, ja toivon, että tämä todella ymmärretään, että Israelia rakastavat 
kristityt eivät jäisi erilliseksi pro-Israel-ryhmittymäksi. Israelille olisi pahinta, että 
kristillinen sionistiliike, tai kristityt, jotka Jumalan sanan pohjalta oivaltavat Isra-
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elin aseman, olisi vain yksi lisäryhmittymä. Uskon, että Israel on niin tärkeä, että 
Jumala haluaa koko Kristuksen ruumiin seisovan tämän kansan ympärillä, eikä 
vain jonkun pro-Israel–klubin. Toivon, ettei Jerusalemin Kansainvälinen Kris-
tillinen Suurlähetystö edustaisi ainoastaan ’Pro-Israel kristittyjä. Uskon, että jos 
Jeesus haluaa ojentaa kätensä tämän kansan ympärille, niin Hänellä on ainoastaan 
yksi käsi, ja se on Kristuksen ruumis. Tämä ruumis on tällä hetkellä niin heikko 
ja hajallaan, että Hänellä on tuskin yhtäkään kättä, mitä ojentaa ja millä lohdut-
taa tätä kansaa! Tiedätkö, miksi näytti siltä, että Jumala on vaiennut hirvittävissä 
kärsimyksissä, joita on jatkunut Auschwitzin ja Treblinkan päivistä meidän ai-
kaamme asti? Ja kaikissa niissä kärsimyksissä, joita Israel on joutunut kestämään 
holokaustin jälkeen? Tiedätkö, miksi taivas näyttää olevan hiljaa, koska Jumala 
on valinnut olla edustettuna maan päällä yhden ruumiin kautta. Jos tuo ruumis 
epäonnistuu, niin näyttää siltä, että taivas epäonnistuu. 

Jumalaa, joka sanoo, että Hän on lunastanut sinut, vapauttanut sinut ja puh-
distanut sinut synnistä, ja asettanut sinut oikealle polulla, ja joka sanoo: ’Minulla 
ei ole muuta ruumista, ei muuta suuta, ei muuta sydäntä, millä siunata kansaani, 
kuin sinut. Eikö tämä riitä? ’Mene ja katso Polttouhrit kymmeneen kertaan, mi-
käli tarpeellista, kunnes saat Hänen sydämensä Hänen kansaansa kohden. 

Jumala sanoi menneinä päivinä, että vaikka Israel oli tehnyt syntiä ja Hän 
oli vihastunut kansaansa, niin Nebukadnessar ja Babylon olivat menneet liian 
pitkälle, pitemmälle, kuin mitä Hän oli halunnut. Mutta on olemassa suuri ero 
niiden juutalaisten kohdalla, jotka elävät diasporassa, jotka kerättiin karjavaunui-
hin Puolassa, Saksassa ja monissa Euroopan maissa, ja päivällä, jolloin Herra otti 
heidät takaisin omaan maahansa, koska maksun vuosi Siionin asian puolesta on 
tullut. Jos ylitit valtuutesi, kun he olivat hajallaan, ja sinun olisi saatava sovinto 
Jumalan kanssa, niin sanon sinulle, että sinun on nyt tehtävä vielä enemmän näin. 
Juutalaiset eivät enää ole helppoa saalista. Jumala on koonnut Israelin maahansa, 
ja jos nyt satutat kätesi Israeliin, niin teet kaksinkertaisesti syntiä Jumalaa vastaan, 
koska heidän suosionsa aika on tullut. Siksi he tanssivat kaduilla. Tämän tähden 
sanon, tietäessäni, että jotkut kristityt toisinaan kärsivät masennuksesta, tai heillä 
on laaksopäiviä, että on hämmästyttävää, että tämä kansa kaikesta huolimatta 
haluaa elää. He, joilla ei ole kaikkea teidän uskoanne ja varjelustanne!

Jos rakastatte maitanne ja tiedätte, että Herralla on koston päivä, ja että kaikki 
kansat, jotka nousevat vastustamaan Jumalan silmäterää ja Jerusalemia tullaan 
tuhoamaan, niin meidän on langettava kasvoillemme esirukoukseen niiden mai-
den puolesta, joita rakastamme. Lue kanssani seuraava kirjoitus Jesajan luvuista 
59 ja 60:

’Tekojen mukaan hän maksaa palkan: 
vihan vastustajillensa, koston vihollisillensa; merensaarille hän kostaa.
Ja päivän laskun äärillä he pelkäävät Herran nimeä  
ja päivän koittamilla hänen kunniaansa.
Sillä se tulee kuin padottu virta, jota Herran henki ajaa eteenpäin.
Mutta Siionille se tulee lunastajana, niille Jaakobissa,
jotka synnistä kääntyvät, sanoo Herra.
Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee, 
ja Herran kunnia koittaa sinun ylitsesi.
Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, 
mutta sinun ylitsesi koittaa Herra, 
ja sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa.
Kansat vaeltavat sinun valkeuttasi kohti,
kuninkaat sinun koitteesi kirkkautta kohti…
Sillä se kansa tai valtakunta, joka ei sinua
(Israel) palvele, hukkuu, ja ne kansat hävitetään perin juurin.’
 Jes. 59:18 - 20
 60:1 - 3, 12

Nyt voin vain sanoa: ’Jumala, ymmärrän sen. Sinä olet sallinut, että kuusi miljoo-
naa juutalaista on tapettu. Tämän jälkeen, sen sijaan, että olisit palkinnut heidät 
heti, heidän oli jälleen taisteltava vuosina 1948, 1956 ja 1967, Jom Kippurina 
vuonna 1973. Jos rakastat tätä maata, kysyt varmaan Jumalalta: ’Jumala, milloin 
tämä päättyy?’ Jos Jumala sallii tämän tapahtuvan omalle silmäterälleen, josta 
Jeesus on syntynyt lihansa puolesta, josta apostolit, profeetat, Vanha ja Uusi testa-
mentti ovat tulleet, voin hyvin uskoa, että rappeutuneet, petolliset, moraalittomat 
maailman kansat tulevat kokemaan vähintään samaa. Jos joku ajattelee toisin, 
niin hän on joko älyä vailla, tai sitten hänellä ei ole riittävästi tietoa Jumalan 
sanasta. Jumalan rakkauden ja Hänen Israelia koskevien tarkoitusperiensä lähetti-
läinä, meidän tulee jakaa tätä sanomaa kansakunnille ja kutsua parannukseen. 

Holokaustista eloonjääneet juutalaiset joutuivat kohtaamaan maailman, joka 
meni katsomaan elokuviin ja teattereihin tapahtunutta. Israel jatkaa kärsimys-
tään, ja meillä myös on omat menestysteologiamme, miellyttävät tapamme, pie-
net haavamme, toiveemme ja halumme. Israelilaiset ovat sitkeitä. Jos haluat tulla 
timantiksi, niin on terveellistä elää israelilaisten keskuudessa, sillä ellei Sana tule 
sinussa lihaksi, ei sinulla ole mitään sanottavaa tälle maalle. Meidän menestysteo-
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logiamme kuulostaa israelilaisista pelottavalta, koska heillä on jo nyt niin paljon 
kärsimystä takanaan. He eivät kykene tunnistamaan meissä Hänen kasvojaan, 
joka on sanonut: ’Kaikissa heidän ahdistuksissansa oli hänelläkin ahdistus, Hän 
oli ylenkatsottu, kipujen mies ja sairauden tuttava.’

Saisipa Herra tuoda meidät siihen pisteeseen, jossa voisimme olla tuo mies 
Hänen. kansansa keskuudessa, että myötäeläisimme heidän kanssaan niin, että 
puheemme saisi heidät ymmärtämään, että Jumala ei ole vaiti. Hänellä on todella 
ruumis, jonka välityksellä Hän rukoilee, antaa, lohduttaa ja rakastaa. Ja sinulle, 
joka haluat liittyä juutalaisiin, lupaan, että tulet huomaamaan, että Jumala todella 
kykenee huolehtimaan jokaisesta ei-juutalaisesta uskovasta, kun Hänen tuomion-
sa kohtaa kansakuntia. Sillä niitä, jotka Häntä rakastavat, sekä Hänen kansaansa 
tullaan siunaamaan. Herra meitä kaikkia auttakoon. Aamen.”

Me täällä Israelissa tunnemme hyvin voimakkaasti sen, että tämä neljäskym-
menes vuosi on merkittävä Jumalan aikataulussa. Se tulee merkitsemään Jumalan 
armonajan loppumista pakanamaille, ja se tulee olemaan alkuna Jumalan rakkau-
den vuodattamiselle Israelin ylle. Mutta meillä, Israelin Jumalaan uskovilla, ei ole 
mitään pelättävää. Meidän päätehtävämme on olla varmoja siitä, että Herra on 
ensimmäisenä elämässämme, ja että olemme valmiit kärsimään. Meidän on koh-
dattava se tosiasia, että seurakunta ei tule maagisesti katoamaan, vaan että meidän 
on kaikesta huolimatta kestettävä koetuksen ajat. Joidenkin meistä on annettava 
myös henkemme. Mutta jos olemme valmiit kärsimään ja katsomme Herraan, 
niin Hänen voimansa tulee auttamaan meidät kaiken sen läpi, mitä edessäpäin on.

Mutta ellemme ole valmiita kärsimään, tulee uskomme haihtumaan tulevina 
päivinä. Jos olemme avoimia Herralle ja Hänen rakkaudelleen, niin meillä tulee 
olemaan mahdollisuus olla Hänen rakkautensa todistajia jäljellä olevana aika-
na, enemmän kuin koskaan. Silla katastrofien kohdatessa ihmiset ovat avoimia 
Hänelle. Siinä ajassa, joka tulee näyttämään niin toivottomalta, voimme sanoa: 
”Mutta Jeesuksessa on ikuinen toivo...”

Tuomio, joka pian tulee kohtaamaan maailmaa, on Jumalasta, kuten Raamat-
tu niin selvästi osoittaa. Ehkäpä sen tähden on energianhukkaa vastustaa tuomioi-
ta rukouksessa. Sen sijaan sydäntemme huuto tulisi olla sielujen puolesta. Meidän 
tulee olla käytettävissä ja ojentautumaan näinä päivinä Hänen rakkaudessaan, 
milloin tahansa ja missä tahansa mahdollisuuksiemme mukaan. Aika on lyhyt. Jos 
todella rakastamme häntä, meidän ei tarvitse pelätä. Voimme lohduttaa itseämme 
tietoisuudessa, että jokainen tapahtuma vie meidät lähemmäksi tuota ihmeellistä 
hetkeä, jolloin pasuunat soivat ja Israelin Kuningas palaa kotiin...

39. LUKU

SINULLE HENKILÖKOHTAISESTI

Kirjoittaessani tätä kirjaa kuluneiden vuosien aikana ihmettelin usein, mikä 
sen loppu tulisi olemaan. Ajattelin useita mahdollisuuksia, mutta nyt ym-
märrän, että Herra on varannut tämän kirjan lopun Sinulle, lukijani! Minul-

le on tapahtunut kuluneina vuosina paljon, koska minulla on ollut etuoikeus tulla 
tuntemaan Jeesus, Israelin Messias ja ensisyntyisen Kuninkaan rakkaus. Mutta tie-
dän ja ymmärrän, etteivät kaikki nämä asiat tapahtuneet ainoastaan minun vuokseni.

Ennen kuin tulin tuntemaan Herran olin hyvin sulkeutunut ja eristäytynyt persoona ja 
uskalsin hyvin harvoin kertoa kenellekään sydämeni syvimpiä tuntoja. Kun Herra muutti 
elämäni ja avasi sen julkiselle tarkastelulle, oli se mitä suurinta kuolemista omalle minälle. 
Niinpä aluksi pelkkä ajatuskin siitä, että joutuisin jakamaan ilonhetket, tuskat ja jopa lähei-
sen ystävyyteni Jeesuksen kanssa tämän kirjan sivuilla, oli minulle erityisen vaikeaa. Ja vielä 
nytkin kun ajattelin aikaa, jolloin tämä kirja painatetaan ja laitetaan jakeluun, ja monet 
ihmiset monissa maissa saavat kuulla minusta ja elämästäni enemmän, kuin mitä minä kos-
kaan saan tietää heistä, olisin mieluummin valmis siirtymään tuonpuoleiseen, kuin kohtaa-
maan tämän tietoisuuden. Olen suostunut siihen, että elämääni käytetään. Tiedän, kuinka 
paljon Hän rakastaa Sinua, teitä jokaista, jotka Hän on valinnut lukemaan tämän kirjan, 
jossa yksi ihminen avaa sydämensä toiselle. Kaikesta siitä mitä minulle on tapahtunut, on 
varmasti jotakin tapahtunut vain Sinua varten. Herra saattaa käyttää juuri tuota tapahtu-
maa koskettaessaan Sinun sydäntäsi ja saattaa näin vetää Sinua lähemmäksi itseään. Tämän 
tietäessäni saan kiitollisena ja iloisena tarjota tämän kirjan teidän luettavaksenne.

Varmasti joukossanne on niitä, jotka ovat lukeneet tämän kirjan kriittisesti ja ärtyneenä 
siitä, että olette tuhlanneet niin paljon aikaanne. Niitä, jotka ovat lukeneet tämän kirjan 
avoimella sydämellä, kohtaa Herra varmasti rakkaudellaan jollakin tavoin näiden sivujen 
kautta. Olen siitä varma! Entä ne teistä, jotka jo tunnette Jeesuksen? Hän on saattanut haas-
taa teitä tarkkaamaan lähemmin vaellustanne Hänen kanssaan, olemaan varma, ettet pidätä 
mitään elämäsi aluetta Häneltä. Hän haluaa teidän varmistuvan siitä, ettette ole ajautuneet 
mihinkään lopunajan harhoista. Ehkä Hän on haastanut Sinut ottamaan askeleen syvem-
mälle uskon vedessä; heittämään huolet ja epäilykset tuuleen; jättämään koko elämänne – 
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kaiken, mitä teillä on, ja kaiken, mitä olette, Paimenen huomaan.
Ehkä joukossanne on niitä, jotka olette lukeneet tämän kirjan, mutta ette ole lainkaan 

tunteneet Pelastajan rakkautta, vaikka olettekin olleet tekemisissä jonkinlaisen uskonnon-
harjoituksen kanssa. Se on hyvin yksinkertaista! Ainoa este, joka erottaa Sinut Hänestä, ja 
se on poistettavissa rehellisellä, sydämestä nousevalla, yksinkertaisella lauseella: ” Isä kaipaan 
päästä läheisempään suhteeseen Sinun kanssasi, mutta Sinun sanasi perusteella on ilmeistä, 
että olen erossa Sinusta syntini tähden. Ole hyvä ja anna minulle anteeksi, Jeesuksen sovitusve-
ren kautta, Jumalan Uhrikaritsan kautta, ja auta minua tästä päivästä eteenpäin antamaan 
elämäni Jeesuksen käteen. ja olemaan kuuliainen Sinun tahdollesi elämässäni, Sinun Pyhän 
Henkesi avulla, Jeesuksen nimessä rukoilen. Aamen.” (Voit tietenkin sanoa edellisen omin sa-
noin, kunhan sisällytät siihen pyynnön syntiesi anteeksisaamisesta!) Raamatulliset askeleet 
sisältävät uskosi tunnustamisen ja sen, että Sinut kastetaan Jumalan sanan mukaan. Toivon, 
että tämä kirja olisi saanut Sinut oivaltamaan, että nämä ovat vasta ensiaskeleet polulla, joka 
johdattaa Sinut kohti taivaan ikuisuutta. Sinun täytyy oppia tuntemaan Jeesus persoonana 
ja ystävänä, ja sitten seurata Häntä Hänen kutsunsa mukaan päivä päivältä, askel askeleelta. 
Se on suurin ja paras haaste, itse asiassa kaikkein tärkein asia, mitä voit tehdä elämälläsi! 
Tervetuloa kotiin, Isän käsivarsille!

Ja juutalaiset ystäväni, jotka eivät ole tulleet tuntemaan Messiaan rakkautta, kuinka 
osaankaan samaistua teidän skeptisyyteenne! Ja kuinka saatankaan tuntea sydämeni syvyy-
dessä Jeesuksen kaipuun koota teidät luokseen:
  

”Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun 
tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niin 
kuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! 

Mutta te ette ole tahtoneet.” Matt. 23:37

Tule Hänen luoksensa ja salli Hänen parantaa kaikki ne haavat, jotka Sinulle on aiheutettu 
Hänen nimessään. Anna Hänen auttaa Sinua tuntemaan, että Sinä kuulut Hänelle, että 
juutalaiset ovat edelleenkin Hänen ensimmäinen rakkautensa, ettei Hän ole Sinua pettänyt 
eikä unohtanut. Minulla ei ole voimaa vakuuttaa Sinulle, että jokainen julmuus ja epäys-
tävällinen teko, joka on tehty Hänen nimessään, on haavoittanut Jeesusta enemmän kuin 
Sinua. Hänellä on voima parantaa ja rakastaa ja näyttää Sinulle, että Hän on todella meille 
luvattu Messias, Israelille, maailman perustamisesta lähtien. Salli Hänen ilmaista itsensä, 
rakastaa Sinua, vapauttaa Sinut ja pyyhkiä pois kaikki nuo kyyneleet!

Ajatellessani elämääni taaksepäin, syksyä 1975, tiedän, että minulle tapahtui jotakin 
hyvin tärkeää vaelluksessani Herran kanssa. Silloin kadotin tietoisen tunteen Herran rak-
kauden läsnäolosta sydämessäni ja kadotin myös läheisen suhteen, joka minulla oli ollut 
Hänen kanssaan edeltävinä kuukausina. Tärkeä opetus oli se, että ymmärsin nyt ensim-

mäistä kertaa, että vaikka en kyennytkään tuntemaan sitä, niin Hän oli kanssani aina. Siitä 
lähtien tietoisuus Hänen uskollisuudestaan pysyä minussa ja minun kanssani on auttanut 
minua lepäämään Hänen läheisyydessään, jopa raivoavan myrskynkin keskellä.

Tämä kaikki muistui mieleeni lukiessani hiljattain kirjaa Hudson Taylor and China In-
land Mission: The Growth of a Work God (Jumalan työn kasvu). Kuinka helposti kykenin-
kään samaistumaan hänen ongelmaansa lukiessani seuraavaa:

”... Mieleni on suuresti askaroinut kuuden viimeisen kuukauden aikana henkilö-
kohtaisen ja lähetykseen liittyvän tarpeen parissa. Kaipaamme enemmän pyhyyt-
tä, elämää ja voimaa sieluumme. Mutta henkilökohtainen tarpeeni oli etusijalla 
ja suurin. Tunsin kiittämättömyyttä ja vaaraa joutua sellaiseen syntiin, etten elä 
kyllin lähellä Jumalaa. Rukoilin, tuskailin, paastosin, etsin, tein päätöksiä, luin 
Jumalan sanaa hartaammin, käytin enemmän aikaa hiljentymiseen ja mietis-
kelyyn, mutta mikään ei tehonnut. Joka päivä, lähes joka tunti, minua painoi 
synnintunto. Tiesin, että jos vain saattaisin pysyä Kristuksessa, niin kaikki olisi 
hyvin, mutta en kyennyt. Aloitin ja päätin päiväni rukouksella, etten unohtaisi 
Häntä hetkeksikään. Kuitenkin velvollisuuksien paineet, joskus hyvinkin suurina, 
ja jatkuvat keskeytykset, jotka koin kuluttavina, saivat minut usein unohtamaan 
Hänet. Ilmastokin käy niin hermoille, että on kiusaus ärtymykseen, ankariin aja-
tuksiin, ja joskus epäystävällisiä sanoja on yhä vaikeampaa hallita. Jokainen päivä 
toi oman rekisterinsä synneistä, epäonnistumisista ja voiman puutteesta. Minulla 
oli tahto, mutta en kyennyt toteuttamaan sitä. Sitten kysyin: ’Onko olemassa mi-
tään pelastusta? Jatkuuko kaikki näin loppuun asti – jatkuvaa ristiriitaa, ja voiton 
sijasta enimmäkseen tappiota?”
(Kirjoittaja selittää, että hänen epätoivonsa johtui siitä, että hän oli tuntenut lä-
heisen yhteyden Herraan.)

 
Olisi vaikea uskoa tätä, ellei hän itse olisi kirjoittanut tätä muistiin. On vaikea kuvitella 
tällaista ongelmaa, kärsimystä ja lähes epätoivoa hengellisissä asioissa henkilöllä, joka jo 
pitkään oli tuntenut Herran. Mutta juuri tämä tosiasiahan sen mahdollisti! Läheisyys Kris-
tukseen oli ollut hänelle niin siunattua ja todellista, että hän tunsi jokaisen pilven Mestarin 
kasvoilla, ja hän tunsi sen välittömästi tuskana sydämessään. Morsianhan suree sulhasen 
poissaoloa, eikä se, joka ei hänen rakkauttaan ole tuntenut.

Ehkä juuri kärsimyksen syvyys sai vuorostaan vastauksen tuntumaan erityisen suloisel-
ta, kun se vihdoin saapui. Vastaus tuli eräältä työtoverilta Kiinasta, herra McCarthyltä tul-
leessa kirjeessä. Hudson Taylor kertoo kokemuksestaan sisarelleen lähettämässään kirjeessä 
seuraavasti:
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’McCarthy sanoo: ’Tunnen ikään kuin ensimmäinen välähdys suuren päivän val-
kenemisesta olisi tullut ylleni. Minä tervehdin sitä vavisten ja kuitenkin luotta-
vaisena.’

Erityisesti seuraavasta kohdasta oli minulle apua: ’Kuinka sitten uskomme kasvaa? 
Vain ajattelemalla kaikkea sitä, mitä Jeesus on, ja mitä Hän on meitä varten teh-
nyt: Hänen elämäänsä, Hänen kuolemaansa, Hänen työtään, Häntä itseään, niin 
kuin se on ilmoitettu Sanassa. Näiden seikkojen tulisi olla ajatustemme kohteena. 
Ei pitäisi pyrkiä omistamaan uskoa tai lisäämään sitä, vaan katsomaan Häneen, 
uskolliseen! Siinä on kaikki mitä tarvitsemme.’

Tunnen, että tässä on sen salaisuus: Älä siis kysele kuinka saat mahlan vii-
nipuusta itseesi, vaan muista, että Jeesus on viinipuu. Juuri, runko, oksat, lehdet, 
kukat, hedelmä, kaikki. Niin ja vielä paljon enemmän! Hän on maaperä ja aurin-
ko, ilma ja sade – enemmän kuin voimme pyytää, ajatella tai haluta. Älkäämme 
sen tähden halutko saada mitään pois Hänestä, vaan iloitkaamme Hänessä olemi-
sesta, yhtenä Hänen kanssaan koko Hänen täyteydessään. Älä ajattele uskon tuovan 
pyhyyttä, vaan iloitse siitä tosiasiasta, että täydellinen pyhyys on Kristuksessa. Kä-
sittäkäämme tämä – jakamattomina yhtä Hänen kanssaan – tämä pyhyys on mei-
dän. Kun tämän tosiasian lopulta hyväksyy, havaitsee sen todella olevan näin...”

Ajattelen usein Jumalan luomakunnan ihmeitä. Jokainen niistä on ilmaus Hänestä itses-
tään ja Hänen rakkautensa syvyydestä. Tämä maa on täynnä Hänen kunniaansa – kukka-
set, hedelmät, vihannekset, uskomattoman rikas eläinmaailma, auringonlaskut, lumisateet, 
vuoret, joet, virrat – lista on loputon! Vaikka täällä maanpäällä on tuhlailevaa kauneutta, 
ei sitä voi verrata taivaan ihanuuteen. Pelkkä ajatuskin Hänen läheisyydessään seisomisesta 
pakahduttaa sydämeni! Jos luovumme tämän maailman mukavuuksista ja vastaamme kut-
suun saada palvella Häntä, kuinka siunattuja olemmekaan ikuisuuksista ikuisuuksiin! Sel-
vin todistus Hänen suuresta rakkaudestaan meitä kohtaan on, että Hän antoi oman rakkaan 
Poikansa tämän kurjan ihmiskunnan edestä.

Emme koskaan tule tietämään, kuinka paljon Jeesus kärsi noina viimeisinä tunteina en-
nen kuolemaansa. Vain Hänen syvä yhteytensä Isään ja Hänen rakkautensa pelastumatonta 
ihmiskuntaa kohtaan, sai Hänet kestämään kaiken nöyryytyksen, pilkan ja ristiinnaulitse-
misen tuskan.

Meidän pelastuksemme maksoi Hänelle niin paljon, mutta se oli maailmanhistorian 
suurin hetki, se hetki, jolloin Isä rakensi jälleen yhteyden meidän ja itsensä välille. Ja kunnia 
tuosta hetkestä... 

  se kuuluu

Sinulle

”Rakas Isä, rukoilen jokaisen tämän kirjan lukijan puolesta. Rukoilen, että 
he tulisivat tuntemaan Sinun rakkautesi suuruuden itseään kohtaan; että 
haastaisit heidät antamaan elämänsä Sinun taitaviin käsiisi; että Sinä 
antaisit jokaiselle erityisannoksen rakkauttasi.

Ja rukoilen, Isä, että vuodattaisit Sinun suuren rakkautesi siunauksen Israelin 
maan ja kansan ylle. Auta heitä todella tuntemaan Sinut, rakas Herra, ja Sinun 
uskollisuutesi täyttäessäsi heidän messiaanisen toivonsa.

Kiitos Sinulle siitä ajasta, jonka olemme yhdessä saaneet jakaa tämän kirjan si-
vujen kautta. Ole hyvä ja pidä meidät uskollisina tarkoitusperillesi, Herra. Auta, 
ettemme horjuisi antautumisessamme Sinulle. Auta meitä hyväksymään velvollisuu-
temme, ettemme käänny oikealle tai vasemmalle; vaan että hyväksyisimme Sinun 
tahtosi kaikkine koetuksineen ja vaikeuksineen elämässämme. Sillä juuri nämä asiat 
muokkaavat meitä Sinun kaltaisuuteesi, oi Jumala. Ja auta meitä muistamaan, että 
jos seuraamme tuota kapeaa polkua, niin eräänä päivänä kuulemme nuo siunatut 
sanat:

’Hyvin tehty, Sinä hyvä ja uskollinen palvelija... ’

 Voi Herra, auta meitä jokaista pysymään uskollisena Sinulle, aina siihen päivään 
asti. Aamen. ”
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Ensimmäiseksi haluan kiittää kaikkia teitä, jotka olette vuosien aikana ympäröineet tätä 
kirjaa rukouksin. Pyydän, että edelleen jatkatte rukoustanne, jotta Herran voitelu lepäisi 
sen yllä, ja että Hän koskettaisi rakkaudellaan ja rohkaisisi ihmisiä sen kautta. Sydämelliset 
kiitokseni myös Wolfgangille, Loukille, Marikelle, Amikanille ja Idalle heidän vaikeasta 
tehtävästään kääntää tämä kirja saksaksi, hollanniksi, suomeksi, hepreaksi ja venäjäksi juuri 
tässä mainitussa järjestyksessä. Kiitos myös Jennylle, Geraldille, Margaretille, Sidille, Bet-
sylle, Heinzille, Gabrielalle ja monelle muulle, jotka ovat auttaneet käsikirjoitusten korjaa-
misessa, ja Marylle ja Leoralle heidän avustaan sihteereinä. Kiitos myös Marcialle hänen 
avustaan lukemattomin tavoin!

1

Kiitos myös niille, jotka ovat olleet uskollisessa kirjeenvaihdossa kanssani kuluneina vuo-
sina. En osaa edes kuvailla, kuinka paljon kirjeenne ja korttinne ovat minulle merkinneet! 
Aina, kun olen tuntenut itseni lannistuneeksi, saapui jostakin kaukaisesta maasta rohkai-
seva rakkauden sana, tuoden mukanaan yllykkeen jatkaa edelleen. Kiitos teille kaikille niin 
paljosta!

1

Saapuessani Israeliin v. 1976 oli Israelin virallinen valuutta liira. Koska Israelissa nyt käyte-
tään sekeliä, olen koko kirjassa käyttänyt sekeliä kuvaamaan Israelin rahajärjestelmää vält-
tääkseni sekaannusta.

1

Huomautus amerikkalaisille lukijoilleni, koska tätä kirjaa tullaan jakamaan Isossa Britanni-
assa, Uudessa Seelannissa, Australiassa, Kanadassa jne. olen useimmissa tapauksissa käyttä-
nyt brittiläistä oikeinkirjoitustapaa.

1

Traagisen historian vuoksi termillä ”kristitty” on israelilaisille monia negatiivisia sivumer-
kityksiä. Parhaimmillaan se edustaa perinteisiä kirkkoja kaikessa kylmyydessään ja teko-
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pyhyydessään; ja pahimmillaan natsismia ja muita vainoja. Sen tähden olen käyttänyt ter-
miä ”uskova(inen)” kirjassani ”kristityn” sijasta (koska ”Kristus on kreikankielinen vastine 
hepreankieliselle sanalle ”Messias”, eikä ole kovin kaukaa haettua, jos kutsun Jeesukselle 
kuuluvia ”Messiaaseen uskoviksi”)!

1

Osoitamme kunnioitusta Herraamme kohtaan kirjoittamalla Hänen nimensä suurella alku-
kirjaimella. Hän ainoastaan on kunnioituksemme arvoinen! Sen tähden olen tarkoituksella 
kirjoittanut saatanan nimen pienellä kirjaimella läpi koko kirjan.

1

Ruusut sivuilla 38 ja 100 ovat neuvostoliittolaisilta ystäviltä, ja niihin liittyy Raamatun jae: 
”Sillä me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle...” (2. Kor. 2:15) 

1

Rahalahja Israelin 30. juhlavuotta varten oli tarkoitettu annettavaksi ilman mitään vel-
voitteita, yksinkertaisesti uskovien rakkauden ilmaisuna Israelia kohtaan. Kuitenkin, kun 
shekki saapui Yhdysvalloista, siihen oli epäonneksi kirjoitettu: ”Israelin hyväntekeväisyys-
tarkoituksiin”. Tämän vuoksi herra Begin vastasi kirjeessään sanomalla: ”... Varat tullaan 
käyttämään heidän toiveidensa mukaan kiireellisiin hyväntekeväisyystarkoituksiin...”

1

13. päivänä Elul kuuta 5748 (26.8.1988) isäni kuoli. Juuri ennen kuolemaansa hän sanoi 
kunnioittavasti: ”Odota, kunnes näet Jeesuksen..!” Hän käytti ensimmäistä kertaa silloin 
Jeesuksen heprealaista nimeä Jeshua (Pelastus). Vuotta myöhemmin äitini antoi elämänsä 
Herralle, ja hän on nyt jäsenenä Arizonan Messiaanisessa Seurakunnassa. Herra on uskol-
linen!

1

Kerroin aikaisemmin kirjassani, että Israelissa olevat uskovat kokivat, että Israelin neljäs-
kymmenes vuosi olisi tärkeä vuosi Jumalan aikataulussa. Voimme tuskin käsittää kaikkea, 
mitä Jumala on tehnyt fyysiselle Israelille sen jälkeen. Itä-Eurooppa romahti ja Neuvosto-
liiton juutalaiset vapautettiin. Etiopian juutalaiset pelastettiin dramaattisesti ja turvallisesti. 

39 scud-ohjusta ammuttiin Israeliin, eikä kukaan kuollut. Nyt Herra Israelin Jumala on 
täyttänyt kaikki vesivarastot ja kaikki kuivat paikat koko maassa. Aivan lähitulevaisuudessa 
Hän tulee voimansa ja kunniansa myös hengellisellä alueella. Sanan mukaan on selvää, että 
koko Israel pelastuu, ja että he tulevat pian tuntemaan Hänet. Meidän tulee olla palavia 
rukouksessa Israelin puolesta.

1

Miken ja Joeyn koulussa on juliste, jossa sanotaan: ”Ainoa merkki elämästä on kasvu... 
”Tämä on ilonaihe, että elämä Herrassa jatkuu...

Jumala Sinua siunatkoon!
Esther Dorflinger
10.7.1992
Jerusalem, Israel

1

P.S. Kuunnellessani Rosh Hashananan (Juutalainen uusi vuosi) jälkeisenä päivänä 1987, 
varhaisaamu-uutisia, kuulin seuraavan:

’Ensimmäiset uudet maahanmuuttajat, jotka toivotettiin tervetulleiksi tänä uute-
na vuotena, olivat Victor Brailovsky ja hänen perheensä, tunnettuja entisiä refus-
nikkeja Moskovasta...”

Koko perhe saapui, Victor ja Irina, Irinan äiti, heidän tyttärensä Dahlia, poikansa Leonid ja 
hänen vaimonsa sekä heidän vauvansa – 4 sukupolvea.

Sukkotin (Lehtimajajuhlan) aikana ICEJ oli kutsunut minut puhumaan Neuvosto-
liiton juutalaisten paneelissa Lehtimajajuhlilla. Kun minut kutsuttiin puhumaan joitakin 
viikkoja aikaisemmin, en olisi voinut kuvitella miljoonassa vuodessakaan, että kanssani pu-
hujalavalla olisi Victor Brailovski.

Victor ja Irina tulivat kanssani Kristittyjen juhlien avajaisiltaan. Suurlähetystö oli pyy-
tänyt Victoria sytyttämään kynttilän Neuvostoliiton juutalaisten puolesta. Kun menimme 
eteen pääauditoriossa, hän sai myrskyisän tervetulotoivotuksen ja sen jälkeen pääministeri 
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Shamir tervehti häntä.
Ja sitten, tammikuussa 1988 myös Ida ja Aba Taratuta saapuivat Israeliin, kuten myös 

heidän poikansa Misha, joitakin kuukausia aikaisemmin.
Kiitos uskollisuudestasi, oi Herra!

KIRJALLISUUSLUETTELO

Bonhoeffer, Dietrich. The Cost of Dsicipleship. Macmillan Publishing Company, Inc., New 
York; ja SCM Press Ltd., London, 1959, suostumuksella.
Chambers, Oswald. My atmost for His Highest,  Parhaani Hänelle. WSOY, Provoo, 1965. 
7. painos.
Ciardi, John. John J. Plenty and Dapper Dan. Harper and Row Publishers, Inc., New York., 
suostumuksella
Colson, Charles W. Born Again. Hodder and Stoughton, London, 1976, suostummuksella
Craig, Mary. Man From a Far Country. William Morrow and Company, Inc.,k New York, 
1979, suostumuksella
Eban, Abba. My People: The Story of the Jews. Randon House, Inc. New York, 1984.
Gallico, Paul. Ludmila, A Story of Liechtenstein.Buch - und Verlagsdrucherli AG, Vaduz, 
Switzerland, July 1960, suostumuksella
Hartfeld, Hermann. Faith despite the KGB. Uskoa KGB:stä huolimatta. Toivakka, 1982.
Hession, Roy. The Calvary Road.  Golgatan tie. Ristin Voitto, Tikkurila, 1990. 4. painos.
Hurnard, Hannah. Hinds Feet on High Places. Ionvuorille. Karas-sana, Lohja, 1985, suos-
tumuksella
Lawrence, Brother. The Practice of the Presence of God. Fleming H. Revell Company, Old 
Tappan, New Jersey. Jumalan läsnäolon harjoitus. Päivä, Hämeenlinna 2006, suostumuk-
sella 
Murray, Andrew. The Full Blessing of Pentecost. Takaisin helluntaihin, Vammala, 1924-1926, 
suostumuksella
Murray, Andrew. Waiting on God. Odota Jumalaa. Kuva ja Sana, Helsinki, 1965.
Murray, Andrew.  With Christ int the School of prayer. Kristuksen kanssa rukouksen koulussa 
RV-kirjat, Vantaa, 1980. 2. painos. suostumuksella
Nee, Watchman. Song of Songs . Christian Literature Crusade, Fort Washington, Pa., 1965. 
suostumuksella
Nee, Watchman. Armopöytä on katettu. Kuva ja Sana, Helsinki, 1979.
Ofer, Yehuda. Operation Thunder, The Entebbe Raid: The Israelis Own Story. Penguin 
Books, New York, 1976. suostumuksella
Pritchard, Elizabeth. For Such a Time. Hodder and Stoughton, London, 1976.
ten Boom, Corriie. Jumalan kulkuri. Päivä, Hämeenlinna, 1976.suostumuksella
Walsh, William Thomas. Saint Teresa of Avila. The Bruce Publishing.Co., Milwaukee, Wis-
consin, 1943. suostumuksella
Otteet “Yhdeksän päivää, jotka muuttivat maailman: Paavi palaa Puolaan”, Reader’s Digest, 



674 675

October, 1979. Uudelleen painettu luvalla. Myös uudelleen painettu Time:n, Inc., New 
York, New York; ja United Press International World Headquarters:n luvalla, Washington, 
D.C.

SUOSITELLAAN LUETTAVAKSI
Niiden kirjojen lisäksi, jotka ovat mainitut Kirjallisuusluettelossa, myös seuraavat kirjat 
voisivat olla sinulle siunaukseksi:
Collins, Larry. Oi Jerusalem. Otava, Helsinki, 1972.
Gilbert, Martin. The Jews of Hope: The Plight of Soviet Jewry Today.Macmillan London Lim-
ited, London, 1984.
Lightle, Steve. Exodus II. Bridge Publishingg, Valley Books Trust, Gwent, Great Britain, 
1983.
Meir, Golda. Elämäni. Tammi, Helsinki, 1976.
Scharansky, Avital. Next Year in Jerusalem. William Morrow and Company, Inc., New York, 
1979.
St. John, Robert. Profeettojen kieli. RV-kirjat, Vantaa, 1990. 2. painos.
Uris, Leon. Exodus. Gummerus, Jyväskylä, 1978. 6. painos.
Uris, Leon. Mila 18. Gummerus, Jyväskyla, 1971. 4. painos.
Bunyan, John. Kristityn vaellus. Kirjaneliö, Helsinki, 1986.
Chapian, Marie. Liian hyviä tälle maailmalle. RV-kirjat, Vantaa, 1984.
Holmes, Marjorie. Suuri rakkaus: Marian ja Joosefin tarina. Kirjapaja, Helsinki, 1988.
Kempiläinen, Tuomas. Kristuksen seuraamisesta. Kirjaneliö, Helsinki,1988. 2. painos.
Markell, Jan and Jane Winn. Overcoming Stress. Victor Books, Wheaton, Illinois, 1982.
Pierson, Arthur T. Yrjö Mullerin elämä. Hämeenlinna, 1901-1905.
Sheikh, Bilquish. Uskalsin kutsua häntä isäksi. Hämeenlinna, 1988. 3. painos.
Kirjakeidas,
Taylor, Howard. Hudson Taylor ja Kiinan sisämaanlahetys eli Mies, joka uskoi Jumalaan. 
Lyhennellen suomennettu. Ristin Voitto, Helsinki, 1962. 2. painos.
ten Boom, Corrie. Kätköpaikka. Päivä, Hämeenlinna, 1972.

PERÄÄNANTAMATON
OMANTUNNON MIES

Axel Springer, Euroopan vaikutusvaltaisimpia kustantajia, oli omantunnon mies, 
joka uskoi, että Jumalan tahto oli, että saksalaiset seisovat lojaaleina Israelin rinnal-
la, ja hän toteutti tätä uskoansa käytännössä sekä sanoin että teoin. Hänen kuole-

mansa sunnuntaina 73 vuoden iässä riisti Israelilta erään sen uskollisimmista ystävistä.
Puheissaan, artikkeleissaan ja tavatessaan tärkeitä henkilöitä Springer usein kuritti nii-

tä, jotka ”seurasivat öljyn, eivätkä omantunnon sanelemia ehtoja”. Hän vastusti jyrkästi 
Saksan suunnitelmia myydä panssarivaunuja Saudi Arabiaan. Hän tuki Israelin uudisasu-
tuspolitiikkaa, rakentaa siirtokuntia vallatuille alueille. Hänen ääntään kaivataan näinä päi-
vinä kipeästi, kun Israelin vihollisille tehdään suuria asetarjouksia. Miehenä, joka teki, 
mitä saarnasi, Springer oli eräs Israelian ja sen järjestöjen anteliaimmista lahjoittajita. Hän 
rakennutti Israelin Kirjamuseon, toimi Hadassan ja Weizman instituutin, Ramat Ganin 
kansallispuiston ja useiden muiden arvokkaiden laitosten hyväntekijänä. Hän piti tärkeänä 
myös Jerusalemin kaunistamista.

Vuonna 1976 Springer sai kunniatohtorin arvonimen Heprealaisesta Yliopistosta. Se 
oli yksi monista kunnianosoituksista, joita hän sai Israelissa. Tästä hän iloitsi kuitenkin 
kaikkein eniten.

Vuonna 1981 Springer avasi Ben Gurion tutkimusinstituutin Sde Bokerissa, ja se oli 
toinen tärkeä ja merkitykseltään symbolinen saavutus. Hänelle se oli sopiva huomionosoi-
tus tapaamisista, joita hänellä oli Ben Gurionin kanssa sekä raamatullisen profetian täytty-
mys: kuivasta erämaasta, joka edustaa nälän uhkaa, Israel alkaa löytää tapoja ja menetelmiä 
ihmiskunnan hyödyksi. Springer ei aristellut käyttää huomattavaa arvovaltaansa Israelin 
hyväksi poliittisella areenalla.

Vuonna 1984 Springer sai arvonimen ”Trustee of Jerusalem”, Jerusalemin uskottu mies, 
suurelta ystävältään, Jerusalemin pormestarilta Teddy Kollekilta. Häntä oli myös kunnioi-
tettu paikallisen Daily Newspapers Associations yhdistyksen kultamitalilla.

Hanen tiedotusimperiuminsa, joka oli kokonaisuudessaan Israelin puolta, kuului 
muun muassa Hör Zu (Kuuntele), laajalevikkeinen radiolehti, Bild Zeitung, Euroopan laa-
jimmalle levinnyt lehti, ja Constanze, sekä kaksi tärkeää berliiniläistä sanomalehteä B.Z. ja 
Berliner Morgenblatt. Springer omisti myös kuuluisan Ullstein kustantamon ja Propylaen 
kustantamon.

Springerin julkaisut tukivat täysin Israelin pyrkimyksiä liittyä EEC:hen. Kustantaja toi 
jatkuvasti julki vakaan huolensa Euroopan epäonnistuneesta kannasta Israelin turvallisuus-
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pyrkimyksiin, ja hän arvosteli eurooppalaisten suhtautumista arabivaltioiden rauhanpyrki-
myksiin, koska molemmat suuntaukset olivat hänen mielestään lyhytnäköisiä ja vaarallisia. 
Näissä pyrkimyksissään Springer huolellisesti joutui tutkimaan työntekijänsä sulkeakseen 
pois entiset natsit ja antisemitistit.

Springer oli pienen kustantajan poika. Hän syntyi vuonna 1912 Altonassa, joka nyky-
ään on osa Hampuria. Hän aloitti uransa kirjapainossa ja työskenteli sitten vaatimattoman 
radiojulkaisun Nord-Westdeutche Heften julkaisijana. Hän otti haltuunsa Die Welt -sano-
malehden Liittoutuneiden miehitysviranomaisilta ja teki siitä yhden Saksan vaikutusvaltai-
simmista aikakauslehdistä. Se olikin yksi niistä harvoista miehityksen jälkeen perustetuista 
lehdistä, joka jäi eloon. Springerin yrityksistä tuli menestyksen synonyymeja.

Ensimmäisellä vierailullaan Jerusalemissa 60-luvun alkupuolella Springeriä kosketti syväs-
ti jaetun Jerusalemin tila, jossa hän näki rinnastuksen Berliinin jakaantumisesta. Jerusalemin 
yhdistyminen vuonna 1967 oli hänelle toivon merkki profetioiden täyttymyksestä. Hän ker-
toi ystävälleen Teddy Kollekille mielenkiintoisesta yhteensattumasta: Springer-rakennus sijait-
see nimittäin Berliinin muurin vieressä, Jerusalemerstrassen (Jerusalem katu) varrella. 

Springerin anteliaat lahjoitukset Pyhän Kaupungin kaunistamisen ja kehittämisen hy-
väksi olivat ilmaus hänen syvästä uskostaan Raamatun profetioihin, jotka koskevat Jerusa-
lemin jälleenrakentamista ja siitä koituvaa hyötyä koko ihmiskunnalle. Hänen kristillinen 
perintönsä ja hänen kasvatuksensa (erityisesti hänen äitinsä vaikutus) kasvatti häntä vapau-
den kunnioitukseen; sekä kansallissosialismin täydelliseen hylkäämiseen. Springerin lah-
joitukset Jerusalemille sisälsivät suurten projektien ja eri kaupunginosien puistojen lisäksi 
myös sairaalalaitteistoja, lahjoituksia kunnallisiin kirjastoihin, koripallokenttiä, kunnallis-
ten projektien tukemisia ja monia muita sosiaalisia hyväntekeväisyystoimintoja.

Kuitenkin vuonna 1966, tämän länsisaksalaisen lehtimagnaatin tarjotessa Israelin mu-
seolle miljoonan dollarin lahjoitusta, monet äänet kannattivat tämän epätavallisen suu-
ren lahjoituksen hylkimistä. Sanottiin, ettei yhdenkään saksalaisen voida sallia sekaantua 
kulttuuri elämäämme tai järjestöihimme. Lahjoitus Israelin museon kirjastolle kuitenkin 
hyväksyttiin, ja vuosien kuluessa Springer voitti monien aikaisempien kritisoijiensa kunni-
oituksen ja ihailun. Häntä viehätti israelilaisten päättäväisyys ja hän oppi ihailemaan juuta-
laisen kansan pitäytymistä juuriinsa ja perinnäistapoihinsa.

Springerilla oli asunto Jerusalemissa, ja hän käytti hyväkseen jokaisen hetken voidakseen 
tulla tänne ja hengittää Jerusalemin ilmaa, ja jakaakseen huolemme ja vaikeutemme. Viime 
helmikuussa Teddy Kollek järjesti harvinaisen tapaamisen Jerusalemissa Springerin seka aiem-
man Länsi-Saksan liittokanslerin ja sosialistisen johtajan, Willy Brandtin välillä, jotka olivat 
poliittisia vastakohtia. He sattuivat olemaan molemmat yhtä aikaa Jerusalemissa. Koko Israel 
ja erityisesti Jerusalemin asukkaat tulevat todella kaipaamaan tätä tosi ystävää.

 ALEXANDER  ZVIELLI

Vanhempani.

Sid ja Betsy patmoslaisen ystävän kanssa.



678 679

Michael (ylhäällä) ja Joey 
(alhaalla) 1992.



680


