
Why you are the new Rebecca # 1 Types & Shadows 
Miksi olet uusi Rebekka, osa 1: Esikuvat ja varjot  
 
Hei kaikki, 
Vanhassa Testamentissa on paljon esikuvia ja “varjoja” Jeesuksesta ja tulevista ja menneistä tapahtumista. 
Niistä jokaisella on oma kauneutensa tarjotessaan ilmoituksen ja oivalluksen elämäämme Kristuksessa. 
 
Iisak ja Rebekka 
Kenties kuitenkaan mikään Vanhan Testamentin esikuvista ei ole niin kaunis, kuin kertomus Rebekasta ja 
Iisakista. 
 
Kertomus alkaa 1. Mooseksen kirjasta, luvusta 24, jossa meille on kerrottu Abrahamin olleen hyvin vanha ja 
etsineen vaimoa pojalleen Iisakille. Jae 36 kertoo, että kenties ennakoiden kuolemaansa, Abraham oli 
antanut kaiken omaisuutensa Iisakille. Mieti tätä hetki. Iisak on rikas. Kaikki mitä isällä oli, tämä oli antanut 
Iisakille. 
 
Esikuva on siis asetettu, Abraham edustaa Isää, ja Iisak edustaa Jeesusta. Isä on antanut kaiken Pojalleen. 
Abraham, Isä, lähettää Eliezerin takaisin Abrahamin kotiin löytääkseen vaimon Iisakille (Jeesukselle). Eliezer 
on Pyhän Hengen esikuva, Isän “kotiin” lähettämä, löytämään morsiamen Pojalleen. 
 
Jae 10 kertoo, että Eliezer lastaa 10 kamelia täyteen lahjoja morsiamelle, mikä on esikuva Pyhästä 
Hengestä ja Hänen lahjoistaan, luonnetta kasvattavasta armosta ja saamistamme Hengen hedelmistä. 
 
Hän säilytti itsensä tulevalle sulhaselleen  
Kun Eliezer saapuu Abrahamin kotimaahan, hän pysähtyy, jotta kamelit voisivat saada vettä pitkän matkan 
jälkeen. On olemassa erilaista tietoa siitä, kuinka paljon janoinen kameli voi juoda, mutta yleisin luku, jonka 
löysin, oli 200 litraa (53 US gallonaa). Eliezer pyysi rukouksessaan, että kuka tahansa nuori nainen olikaan 
kaivolla, tämä juottaisi hänet ja hänen 10 kameliaan – paljon pyydetty! 
 
Tietenkin me tiedämme, että se oli Rebekka, joka ei vain antanut Eliezerille vettä, vaan tarjoutui omasta 
aloitteestaan juottamaan kaikki kamelit, mahdollisesti lähes 2000 litraa (yli 500 gallonaa). Seuraavan kerran 
kun olet kaupassa ja näet kaikki nuo 1,5 litran virvoitusjuomapullot jonossa hyllyssä, kuvittele yli tuhat 
sellaista ja kuvittele sitten ruukku olkapäällesi, lasket sen kaivoon, hilaat sen ylös kaivosta, uudelleen ja 
uudelleen – jos Rebekalla oli 7,5 litran ruukku (2 gallonaa) se merkitsee noin 250 matkaa kaivolle ja takaisin! 
Siltä varalta, että ajattelet hänen huutaneen apua, tekstissä sanotaan monta kertaa, että hän yksin teki tuon 
työn. 
 
Jae 16 sanoo: "Tyttö oli hyvin kaunis, neitsyt, johon mies ei ollut koskenut…” Jotkut juutalaiset 
kommentaattorit nostavat esiin selkeän kaksoisviittauksen hänen seksuaaliseen puhtauteensa, huomauttaen, 
että toinen maininta ‘johon mies ei ollut koskenut’ (engl.'neither had any man known her') ei ole seksuaalinen 
viittaus vaan pikemminkin hänellä ei ollut miesystäviä säilyttäessään itsensä tulevalle ”sille oikealle”. He 
nostavat esiin hänen luonteensa varovaisuuden, moraalin ja sen, että hänellä oli rajat. 
Hän ei ollut vain neitsyt vaan hän säilytti neitsyyttään aarteenaan aviomiehelleen, pitäen rajat ympärillään 
mitä miehiin tuli. 
  
Mikä ihana kuva siitä tavasta kuinka meidän Jeesuksen opetuslapsina tulisi olla! Meille on kerrottu kuinka 
ystävyys maailman järjestelmään (maailmankaikkeus, tai maailman tavat Kreikaksi) on Jumalan vihollisuutta. 
Meidän tulee säilyttää itsemme Herralle! 
 
Takaisin kertomukseemme 
Mitä luulet, miksi Eliezer etsi vahvaa naista? Ollen seurakunnan esikuva, onko mahdollista, että Herra myös 
etsii vahvoja ihmisiä? Vahvoja luonteeltaan, vahvoja kestävyydeltään.  
 
Ajattele Rebekan elämää, sitä että hänet tunnetaan vahvana toiminnan naisena. Hän juotti kaikki 10 kamelia. 
Myöhemmin hän synnytti kaksoset, Jaakobin ja Eesaun, Jaakobin tarttuessa kiinni Eesaun kantapäähän 
synnytyskanavassa – tämä ennen keisarinleikkauksien ja puudutusten aikaa.  
Hän tuli dysfunktionaalisesta perheestä; hänen veljensä* Laaban huijasi myöhemmin Rebekan pojan 
Jaakobin naimaan Lean Raakelin sijaan ja piti heitä orjinaan 20 vuotta**. (*jae 29) (**31:38) 
 



Hän ja hänen miehensä Iisak eivät olleet kovin puheliaita toisilleen heidän pojistaan, sillä hän toimi, vaikka 
vilpillisesti,  ollakseen varma, että oikea poika sai esikoissiunauksen. Hän ei ollut sanojen, vaan tekojen 
nainen. Hän oli vahva. Hän oli älykäs. Hän oli toiminnan nainen! Niin tulee seurakunnankin olla – viisas 
maailman tavoin, kuitenkin pitäen rehellisyyden ja Kristuksen kaltaisuuden ja hengen/Hengen hedelmät.  
 
Haluan sanoa sen tällä tavalla: Asiat, jotka mielestäsi tekevät sinusta kelvottoman jotta voisit olla Herran 
käytössä tai edes rakastama, ovat juuri ne asiat jotka ovat tehneet sinusta vahvan ja pätevän vaikeaan 
elämään Herrassa! Tästä Paavali sanoi Timoteukselle 2Tim.2: 3-7 kun hän kehotti häntä työskentelemään 
kuin maamies, harjoittelemaan kuin urheilija, kestämään vaikeuksia kuin sotilas jotta voimme miellyttää 
Häntä, joka on meidät pestannut! Asiat, joita Saatana on laittanut sinut kokemaan ovat kuin ansa hänelle 
sillä sinä olit kuin rauta ahjossa, Kuninkaalle kelvolliseksi tehty! 
 
Takaisin kaivolle... 
1 Moos. 24: 21 kertoo meille, miten Eliezer, Pyhän Hengen esikuva, seisoi katsoen hänen työskentelyään.  
Voisimme sanoa sen toisin - Pyhän Hengen läsnäollessa hän meni toistuvasti takaisin elävän veden kaivolle, 
täyttäen edessään olevat tarpeet. Meidän täytyy jatkaa kaivolla käymistä. 
 
Ei epäilystäkään, etteikö hän juonut itse silloin tällöin pitääkseen itsensä vauhdissa, mutta pääosa hänen 
ponnistelustaan keskittyi elävän veden antamiseen janoisille kameleille – kamelit ovat epäpuhtaita, joten 
voimme nähdä tässä itsemme tuomassa Kristusta pelastumattomille. Kuinka monta kertaa menemme 
takaisin kaivolle? Kuinka vahvoiksi olemme edenneet, ettemme pyörry, ettemme väsy hyvän tekemiseen? 
Sellaista on pyhien elämä – me olemme täällä palvelemassa, emme palveltavina – aivan kuten Mestarimme. 
 
Kun Rebekka sai kamelit juotettua, jae 22-23 kertoo meille seuraavaa:” Kun kamelit olivat juoneet, mies 
(Eliezer) otti puoli sekeliä painavan kultaisen nenärenkaan, antoi sen tytölle ja pani hänen käsiinsä kaksi 
kymmenen sekelin painoista kultaista rannerengasta. Mies kysyi: “Kenen tytär sinä olet?...” Raamattuni 
marginaali ehdottaa ‘kultaisen nenärenkaan’ (engl. golden earring) olevan hepreaksi jalokivi tai koru 
pääkoruun, jota pidettiin pään ympärillä ja otsalla.  
 
Tämän pienen korun tai korun osan antaminen on kuin uudestisyntymisen kokeminen. Nämä eivät ole 
ainoita lahjoja mitä Pyhällä Hengellä on meille, ne ovat symbolisia. Efesolaiskirje kertoo meille 1: 13-14: “…ja 
uskoneet sen, pantu sinetiksi luvattu Pyhä Henki, joka on meidän perintömme vakuutena (vakuusmaksu, 
vähemmän kuin ennakkomaksu) hänen omaisuutensa lunastamiseksi…”Rebekka sai ennakkomaksun, loput 
tulevat myöhemmin. 
 
Tässä vaiheessa Rebekka ei ollut koskaan nähnyt sulhastaan, hänellä ei ollut käsitystä tämän 
varallisuudesta, ei käsitystä siitä, että hänellä on koti sulhasen Isän talossa… seuraavaan viikkoon! Siihen 
saakka, siunauksin, 
 
John Fenn / SH 
cwowi.org ja kirjoita minulle osoitteeseen cwowi@aol.com 

 

Why you are the new Rebecca #2, preparing Rebecca  

Miksi olet uusi Rebekka #2, Rebekan valmistelu 

Hei kaikki, 

Jätimme Rebekan, joka oli juuri juottanut kamelit ja saanut esikuvallisia lahjoja Eliezeriltä, Pyhän Hengen 
vertauskuvalta. 

Nimi Rebekka tarkoittaa (ansassa käytettyä) köysivyyhtiä tai ”sitoa, pyydystää, liittää (ansalla)”. Rebekka on 
hepreaksi 'Rivka', ja jotkut Hasidi- kirjoittajat nostavat esiin sanan tarkoittavan 'karjalaumaa', 'Rivkah' ja mikä 
eroaa nimestä vain sanan lopun h-kirjaimessa. He ehdottavat hänen nimensä viittaavan, että luonteeltaan ja 
voimaltaan hän oli kuin lauma härkiä. 

Mutta hän on seurakunnan esikuva. Me olemme tosiaankin sidottuja, loukussa tässä langenneessa 
maailmassa, kunnes menemme sulhasemme luo. Nimi 'Iisak' tarkoittaa 'naurua' ja voimme kuvitella, kuinka 
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Herra riemuitsee, kun me, tämän maailman pyydystämät ja sitomat, liitymme Häneen Isämme talossa – 
mutta se on meille yhä tulevaisuutta, ja niin myös kertomuksemme Rebekalle tässä tilanteessa. 

Laaban saapuu... ahneena esittelystään alkaen 1. Moos. 24: 29-30: 

"Rebekalla oli veli, jonka nimi oli Laaban. Laaban riensi ulos miehen luo lähteelle. Kun hän näki sisarellaan 
Rebekalla nenärenkaan sekä rannerenkaat hänen käsissään ja kuuli sisarensa kertovan mitä mies oli tälle 
puhunut, hän lähti miehen luo ja näki tämän seisovan vielä kamelien luona lähteellä.” 

Tässä kohdassa on mielenkiintoinen sanaleikki, joka ei välity millään muulla kuin heprean kielellä. 

Sana 'laban' lausutaan hepreaksi 'LaVan' (la-vahn) ja se tarkoittaa valkoista. Sellaiselle vilpilliselle tyypille 
nimi tuntuu ensi silmäyksellä oudolta, sillä valkoinen tarkoittaa vanhurskautta ja puhtautta. Laaban ei ollut 
mitään näistä, itse asiassa hän oli päinvastainen. Jotkut rabbiiniset kirjoittajat tuovat esille, että nimi luettuna 
toisinpäin on 'Na Val', mikä tarkoittaa 'lurjus' tai 'typerys'. Se kuvaa häntä tarkalleen, hän esiintyy 
vanhurskaana, mutta todellisuudessa onkin roisto. Hän on ulkoisen olemuksensa vastakohta. 

Monet niin kutsutut kristityt tänään ovat verrattavissa tähän mieheen, joka petti Jaakobin ja orjuutti häntä 20 
vuotta ja joka menestyi Jaakobin elämän siunauksilla... meillä kaikilla on omat tarinamme moraalittomista ja 
epäeettisistä kristityistä, jotka ovat käyttäneet meitä hyväkseen, joten jätän teidän itsenne arvioitavaksi 
kertomuksen viisauden ja vertauskuvat. 

Laaban näki Eliezerin (Pyhä Henki) keinona rikastua ja käyttääkseen häntä kanavana henkilökohtaisen 
vaurastumiseensa. Hänellä oli salaisia motiiveja ottaa vastaan Eliezer, kun hän seuraavassa jakeessa 
sanoi: ”Tule sinä Herran siunattu. Miksi seisot ulkona? Minä olen raivannut tilaa talossa ja paikan kameleille.” 

Sanotaan, että Eliezer 'meni taloon'. Jos Eliezer on Pyhän Hengen vertauskuva, silloin hänen Laabanin 
taloon menemisensä on Laabanille kuin uudestisyntyminen, Pyhän Hengen tullessa 'hänen taloonsa'. Mutta 
hän ei ole kunniallinen ja lahjomaton. Hän on 'uskova' tässä vertauksessa, mutta hän käyttää Herraa omaksi 
hyödykseen ja omiin motiiveihinsa. 

Minusta on kiehtovaa, kun Eliezer on sisällä talossa (24: 34-49), hän kertoo mitä hänellä on sydämellään, 
'taloon tulemisen' tarkoituksen – Pyhän Hengen vertauskuva sisimmässämme, jakamassa Hänen 
suunnitelmaansa, motiivejaan ja ajatuksiaan meille ja tulevaisuuteemme. Olemmeko kuin Laaban vai 
Rebekka? Mitä me teemme noilla paljastetuilla suunnitelmilla? Yritämmekö käyttää Jumalaa hyötyäksemme 
henkilökohtaisesti vai antaudummeko Hänen suunnitelmalleen meistä, asioille, jotka tiedämme 'talossamme', 
hengessämme? 

Rebekan vapaa tahto osallisena – se on hänen päätettävissään 

Kun Eliezer on kertonut tarinansa ja syyn tuloonsa, ja kun Rebekan isä ja veli olivat suostuneet hänen 
lähtöönsä, jae 53 kertoo meille: 

”Sitten palvelija (Eliezer) otti esille hopea- ja kultaesineitä sekä vaatteita ja antoi ne Rebekalle. Hän antoi 
myös kallisarvoisia lahjoja tämän veljelle ja äidille. 

Huomaa, kuinka kun Pyhä Henki tulee taloosi – kirjaimellisesti taloon tai vain sisimpääsi – kaikki ympärilläsi 
ovat siunattuja. Tässä tapauksessa ei ainoastaan Rebekka, vaan myös hänen veljensä ja äitinsä. Paavali 
kertoo meille 1 Kor. 7: 14, että ei uskova puoliso ja lapset ovat 'pyhitettyjä' (herralle sivuun asetettuja) koska 
toinen puolisoista on uskova. 

Tämän näemme tässä – Rebekan vuoksi koko hänen perhekuntansa on siunattu. 

Jakeessa 57 hänen isänsä ja veljensä kutsuvat hänet luokseen, nähdäkseen haluaako hän lähteä. Päätös 
on täysin hänen. Kyseessä ei ole mikään selkärangaton, muille alistuva nuori nainen. Hänen elämänsä 
henkilökotaiset rajat, ei vain neitsyys, vaan miesten seurasta pidättäytyminen, pysyen käsivarren mitan 



päässä, kunnes löytäisi sen oikean, oli hyvin hänen veljensä ja isänsä tiedossa. He tiesivät, että se oli hänen 
päätöksensä, ei heidän.  

Arvelisin, että naiselle, jolla on vahva tahto ja toimintakyky ja jolla on Laabanin kaltainen veli, rajojen 
pitäminen oli paljolti hänen itsensä varjelemiseksi ja suojelemiseksi. Hän kaipaa päästä pois. Hän haluaa 
aviomiehen. Ja he tietävät sen olevan hänen valintansa.  

Mikä kuva kypsästä uskovasta. Tietäen mitä haluamme, pitäen rajamme, rikkomattomuutemme, kuitenkin 
olematta harkitsemattomia maailman tapojen, vihollisen juonien tai muiden vilpillisyyden suhteen. Ehkä se 
on osa hänen voimansa tunnistamisesta, kun he siunaavat Rebeccaa, sen jälkeen, kun hän suostuu mukaan 
Eliezerin paluumatkalle, sanoen: 

”Tulkoon sinusta, sisaremme, tuhansia ja kymmeniä tuhansia ja jälkeläisesi vallatkoot vihamiestensä portit.” 

Hän oli juuri oikea nainen varmistamaan, että oikea poika sai perinnön, kun hän katsoi tulevaan 'kymmenien 
tuhansien äitinä' – eikä hän aikonut antaa tuon jumalallisen siunauksen ja 'marssijärjestysten' pudota 
tienvarteen! 

Päätämme ensi viikolla… kun näemme sulhasen tulevan häntä vastaan, mutta hän 'nousee' tapaamaan 
sulhastaan. Runsaasti esikuvia ja varjoja, siihen saakka, siunauksin, 

John Fenn 

www.cwowi.org ja kirjoita minulle cwowi@aol.com 
 
Miksi olet uusi Rebekka # 3 
 
Hei kaikki, 
Jätimme Rebekan, joka oli suostunut lähtemään Eliezerin kanssa naidakseen Iisakin, mihin oli saanut 
perheensä siunauksen. 
 
Joitain asioita on otettava hänestä huomioon, sillä hän on uskovien, sinun ja minun, ja ennen kaikkea 
Jeesuksen opetuslasten esikuva. 
 
Ensiksikin Abraham tuli juuri siltä alueelta, jossa hän (Rebekka) oli syntynyt ja elänyt. Abraham lähti, sillä 
tultuaan tuntemaan Herran, Herra ilmestyi hänelle ja käski häntä lähtemään. Hän lähti käskystä, mukanaan 
lupaus palkinnosta. 
 
Abraham ja Saara olivat uskon perusta, tienraivaajat. Iisak ja Rebekka olivat seuraava uskovien sukupolvi. 
He perivät liiton, jonka Iisakin äiti ja isä olivat tehneet Jumalan kanssa. Heidän täytyi tehdä uskostaan 
omansa. Heidän täytyi liiton toisena sukupolvena perustaa oma taloutensa, omat rajansa. 
 
Rebekka ei lähtenyt käskystä vaan omasta halustaan. Abraham, Saara ja Iisak tulivat suoraan liittoon 
Jumalan kanssa. Hän ei, vaan hän tuli liittoon ja perheeseen avioliiton kautta. Hän on ensimmäinen 
raamatun henkilö, joka on oksastettu liittoon omasta vapaasta tahdostaan uskon kautta, juutalaisten 
keskuudessa.    
 
Hän oli ainutlaatuinen sillä siihen aikaan siunaukset ja liitot siirtyivät isältä pojalle, joten hän oli erityinen, 
avioliiton kautta liittoon sisälle tullut, erityisessä asemassa varmistaakseen, että oikea poika saa siunauksen. 
 
Ensimmäinen naisten joukossa 
Rebekka oli ensimmäinen nainen raamatussa, joka sai siunauksen. Ajattele sitä. Myöhemmin 1. Moos. 49. 
luvussa luemme, kuinka ikääntynyt Jaakob siunasi poikansa, mutta Rebekka sai siunauksen isältään ja 
perheeltään selkeästi taaksepäin kohdassa 1. Moos 24:60. Hän todella on ainutlaatuinen. 
 
Oletko sinä ensimmäinen perheessäsi, joka saa Jumalan siunauksen? Eivätkö he oikein, niin kuin Rebekan 
päivinä, täysin tunnista Jumalan siunausta elämässäsi? 
 
Kuva ‘ylöstempauksesta’ 
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Abrahamin ollessa kuin Isä Jumala, Iisakin edustaessa Jeesusta ja Eliezerin Pyhää Henkeä, meidän tulisi 
huomata, että Rebekka on elossa ja hyvinvoiva noustessaan kamelin selkään ja mennessään Eliezerin 
kanssa hänen Isänsä kotiin.  
 
Eliezer kantaa hänet pois – Pyhän Hengen kanssa – tapaamaan sulhastaan. Itse asiassa meille kerrotaan 
kohdassa 24: 63-67, että Iisak oli lähtenyt isänsä talosta rukoillakseen pellolla, epäilemättä ajatellen 
morsiantaan. Hän oli mennyt pois kotoaan, mutta ei vielä täysin Rebekan kotona. 
 
Kun häntä kuljetetaan mukana, yhtenä päivänä hän näkee sulhasen seisomassa pellolla. Hän on oman 
isänsä ja uuden isänsä kodin välissä. Iisak on ulkona pellolla.  
 
Jeesuksen vertauksissa pelto on ihmisen sydän, tai maailman sadonkorjuun pelto. Koska hän on Jeesuksen 
esikuva ja Rebekka on seurakunnan esikuva, me näemme Herran, joka on jättänyt Isänsä kodin 
mennäkseen pellolle osan matkaa vastaan morsiantaan, joka tulee kodistaan – ja hän tapaa sulhasen siellä, 
näiden kahden paikan välissä. He kaksi, seisomassa pellolla kotien välissä, tavaten kasvotusten ensi kertaa. 
Epäilemättä nauraa todella nauroi ilosta, nähdessään viimein morsiamensa kasvoista kasvoihin! Epäilemättä 
tämä nuori nainen, kerran pauloitettu, kerran sidottu, nyt varmasti nauroi ja oli innoissaan uudesta 
elämästään hänen kanssaan! 
 
Jae 67 kertoo, että Iisak otti hänet telttaansa, joka oli hänen isänsä kodissa, ja rakasti häntä. Seikka, että he 
olivat katseilta kätkettynä telttaan, on myös kuva – juutalainen Pasuunan soiton juhla kertoo meille, että 
viimeiseen pasuunaan puhalletaan uuden kuun aikana, ja Messiaasen uskovat tempaistaan Hänen 
mukaansa, katseilta piilossa kuten uusi kuu on myös kätketty. 
 
Mikä kuva ‘tempauksesta’, tapaamisesta Herran kanssa ‘yläilmoissa’, Hänen Isänsä kodin ja meidän 
maallisen kotimme välissä! 
 
Rebekan tietoisuus ajoista 
Meille kerrotaan (25: 20), että Iisak oli 40 vuotta vanha, kun hän nai Rebekan, mikä tarkoittaa, että Rebekka 
oli ehkä puolet hänen iästään, noin 20 kun he menivät naimisiin. Pidä mielessä, että Iisak eli 180 vuotiaaksi 
(35: 28-29), joten 40 vuotiaaksi asti odottaminen ei vaikuta sopimattomalta. 
 
Miksi tämä tapahtuu minulle? Pikakelaus eteenpäin ajassa 
Mitä me näemme 25: 21-22 on, että sen jälkeen, kun Iisak pyytää Herraa siunaamaan raskaana olevan 
Rebekan, Hän tekee niin, vaikka Rebekka tuntee kaksosten taistelevan kohdussaan. Hänen reaktionsa 
paljastaa jopa vielä enemmän hänen luonteestaan: 
 
"Mutta lapset sysivät toisiaan hänen kohdussaan, ja hän sanoi. ” Jos tämä on tällaista, niin miksi minä elän?” 
Hän meni kysymään Herralta.” (1 Moos. 25: 22) 
 
Aivan kuin me tänään. Me etsimme vastauksia. Rukoilemme ja pyydämme jotain, ja sitten kun se tapahtuu 
toisin kuin kuvittelimme, me pysähdymme ja kyselemme Herralta mitä on meneillään. ” Jos tämä on 
rukousvastaus, miksi näin tapahtuu?” 
 
Muta hän oli hämmästyttävä – epäilemättä Herra puhui hänelle, tai ainakin antoi rauhan – mutta hän näytti 
tietävän kumman pojan Herra halusi saavan esikoissiunauksen. Hänelle annettiin keskenään kamppailevat 
kaksoset, ja hän jäi historiaan, ei ainoastaan Israelin matriarkkana, mutta myös kauniina esikuvana 
seurakunnasta – vahva, neuvokas, toiminnan ihminen, vahva moraali ja lahjomattomuus, ja kulkee Jumalan 
kanssa tavatakseen eräänä päivänä Sulhasen puolivälissä matkaa, kuljetettavana Isän kotiin. 
 
Tule pian Herra Jeesus! Uusi aihe ensi viikolla, siihen saakka, siunauksin,  
John Fenn 
cwowi.org ja kirjoita minulle cwowi@aol.com 
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