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Kuluva vuosi 2015 on Pyhän Maan 
kristittyjen toiminnassa toinen 
varsinainen toimintavuosi. En-
simmäisenä vuotena saimme ka-
navoitua reilut 6000 euroa Israelin 
evanekeliointityöhön, reilut 1500e 
Länsirannan kristittyjen avusta-
miseen sekä Heikon Ihmisen Lau-
luryhmä teki yli 120 esiintymistä 
erilisissa hengellisissä ja lähety-
shenkisissä tilaisuuksissa.

Suomessa Israel- ja Lähi-Itä 
aiheisiä tilaisuuksia pidettiin noin 
kaksikymmentä. Yhdistyksen uuti-
slehti julkaistiin kolme kertaa.
Vuosikokouksessa hyväksyttiin 
edellisen vuoden tilinpäätös ja toi-
mintakertomus.

Kuluvana vuotena 2016 on yh-
distyksen toimintaa tarkoitus jat-
kaa samoilla linjoilla. Keskitymme 
Israelin evankeliointityön
tukemiseen. Samalla katsomme, 
että josko työlle avautuu uuden-
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laisia työmahdollisuuksia. Koska 
yhdistyksen jäsenillä kullakin
on oma leipätyönsä, emme ole ky-
enneet vielä täysimittaiseen tiedot-
tamiseen tai lähetysnäkymme es-
illäpitoon. Toiveemme toki on,
että joskus yhdistyksellä voisi olla 
oma työntekijä. Jäsenistön hank-
kiminen ja kuukausilahjoittajien 
saaminen on työn jatkuvuuden 
kannalta ensiarvoista. 

Mikäli koet, että on tärkeää tukea 
evankeliointihenkistä rauhantyötä 
ja lähetystyötä, köyhimpien ih-
misryhmien auttamista, ja kristi-
nuskon leviämistä Lähi-Idässsä, 
niin tule kanssamme yhteiseen 
työrintamaan. Tavoiteemme on 
noin 2000e kukaudessa Israelilille 
ja Lähi+idän työlle.
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 “Näin sanoo Herra: ‘Näetkö koko 
tuon väenpaljouden? Tänä päivänä 

minä annan sen sinun käsiisi, jotta ti-
etäisit, että minä olen Herra.’”

Lapset Taide ja kalligrafia kurssilla

Kiinteistö Karmel vuorella

Keymedia Kulttuuri ja taidekeskus 
on voittoa tavoittelematon kristil-
linen järjestö Israelissa. Järjestö 
keskittyy levittämään Hyvää sa-
nomaa taiteen kautta Haifassa 
ja Karmel-vuorella. Toiminnan 
avulla juutalaiset, arabikristityt, 
druusit ja muslimit saavat luoda 
taidetta yhdessä keskuksen tiloissa 
ja löytää rauhan, tien ja totuuden 
elämäänsä.

Yksityiskohdat:
Kiinteistö, joka löytyi Jumalan 
johdatuksella myyntiin, sijaitsee 
rauhallisella paikalla Karmel-
vuorella, missä voimme luoda 
taidetta ja levittää Jumalan hyvää 
sanomaa juutalaisille ja arabeille. 
Kuinka ihmeellinen mahdollisuus 
tavoittaa monia ihmisiä ja raken-
taa Jumalan rauhaa juutalaisten ja 
arabien välillä pyhässä maassa. Ti-
lan pinta-ala on noin 250 m².  Se 
mahdollistaa opintokurssien tar-
joamisen, tilaisuuksien pitämisen 
ja taidegallerian pyörittämisen.

Summat:
Voit auttaa meitä lahjoittamalla 1:n 
euron päivässä vuoden ajan.
Tällaisesta summasta on suuri apu 
evankeliointikeskuksen raken-
tamisessa Karmel-vuorelle.
Harkitse rukouksessa sijoittavasi 
Israeliin nyt, ja olet aktiivisesti 
mukana rakentamassa Jumalan 
valtakuntaa Israelin maahan.

Kiinteistö tulee maksamaan arvi-
olta 565 000 euroa, sisältäen verot 
ja muut maksut. Olemme kerän-
neet jo 25 000 euroa, mutta tarvit-
semme apuasi kerätäksemme loput 
seuraavan vuoden aikana.

Mieti tätä:
Jos 1500 lahjoittajaa antaa 1 eu-
ron lahjan päivässä vuoden ajan, 
pääsemme tavoitteeseemme!



Jorma Tapio Kyllönen 1.11. 1961 
- 8.8 .2015

Jorma Kyllönen syntyi Kuhmon 
Iivantiirassa seitsenlapsiseen per-
heeseen. Työvuosia hän ehti tehdä 
Etelä-Suomessa mm. nosturila-
vojen kuljettajana. Hänen omaan 
perheeseensä syntyi kaksi nyt jo 
aikuista tytärtä. 

Jorma löysi uuden elämän vuo-
den 2011 keväällä. Kuhmossa as-
uessaaan sairaalassa olo puhutteli 
häntä voimakkaasti elämän katoa-
vaisuudesta. Silloin naapuri pyysi 
häntä mukaan  kerrostalon sanan 
ja rukouksen piiriin. Pian piiristä 
syntyi myös Heikon Ihmisen Lau-
luryhmä ja Jorma kulki ryhmän 
mukana aktiivisesti laulamassa 
eri puolilla Kainuuta ja muutakin 
Suomea. Jorma kasvatti kisso-
ja, auttoi ihmisiä koneiden kor-
jaamisessa ja halusi kaikin tavoin 
olla avuksi käsillään. Mikäli ei 
ollut hengellistä tekemistä, Jorma 
pitkästyi hyvin helposti ja halusi 
etsiä tekemistä. Tämä näkyi alt-
tiutena auttaa kaikkia. Hän auttoi 
mm. thaimaalaisia, vienan-karja-

JUMALAN KUTSU KIRKKAUTEEN

lan lapsia, paikallisia kuhmolaisia 
ja monia muita. Hän toimi myös 
Pyhän Maan kristittyjen hallituk-
sen työskentelyssä mukana.

Vuonna 2014 Jorma sai sydämel-
leen ajaa linja-auton kuljettajan 
ajokortin. Tätä kautta hän pääsi 
palvelustyöhön missä hän kuljetti 
monet seurakunta- ja  evanke-
liointimatkat. Jorman elämän vi-
imeisenä kesänä toteutui hänen pit-
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käaikainen unelmansa: hän pääsi 
Lapin matkalle. Linja-auton kuljet-
tajana hän vei Missionuorten ope-
tuslapseukoulun ryhmän viikoksi 
Norjan Laksjöhön konferenssiin. 
Viikon jokaisena päivänä paistoi 
aurinko! Jorman viimeinen matka 
oli lauluryhmän kanssa Ouluun 
. Ryhmä lauloi oulun kävelyka-
dulla ja paikallisessa seurakun-
nassa. Seuraavana päivänä Jorma 
nukkui pois ollessaan  päiväunilla 
ystäviensä sohvalla. 

Jorman hengellinen palveluvirka 
kesti viisi vuotta, ja se oli hyvin 
puhuttelevaa. Eri seurakunnissa 
ihmiset ihmettelivät kovin, että 
miten teillä on sellainen bussikuski 
joka laulaa ryhmän mukana tilaisu-
uksissa. Jorma ehti todistaa uskon 
tiestä myös vankilavierailuilla.
Jorman äkillinen poismeno pysäyt-
ti myös lauluryhmän ihmiselämän 
katoavaisuudella sekä elämän 
suurella arvolla. Nyt on yksi Jor-
man mentävä aukko lauluryhmän 
työssä. Tahdomme esittää osanot-
tomme Jorman läheisille.  

Pyhän Maan Kristityt ry. 

Aterialle kutsuttiin osallistumaan 
vieraita ja naapureita. Paikan päällä 
tarjoiltiin ateria, jonka jälkeen oli 
lauluhetki ja saarna, jossa Kamil 
Dow kertoi Jumalan armosta ja 
rakkaudesta. Ihmisillä oli mah-
dollisuus tutustua toimintaan ja 
Jumalan henki kosketti monia. Se 

piknik - ateria  Karmel-vuorella:
oli siunattu hetki kaikille. Harkitse 
rukouksessa sijoittavasi Israeliin 
nyt,  ja ole aktiivisesti mukana ra-

kentamassa Jumalan valtakuntaa 
Israelin maahan.



Voit Tukea 
Pyhän Maan Kristittyjä

Tiliyhteys: 
Pyhän Maan Kristityt ry, 
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Viitenumerot:   Haifan Taidekeskus : 110
Karmel-vuoren kirkon rakentaminen 136
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Fady Dow Muurin maalamisessa

Pyhän Johanneksen koulun 
ulkomuurin maalaus Haifassa:
Seitsemäs- ja kahdeksasluokka-
laiset koululaiset ja heidän van-
hempansa maalasivat Keymedia 
kulttuuri ja -taidekeskusken joh-
dolla Pyhän Johanneksen koulu-

Raamatun tekstejä esillä 
osifian druusikylässä:
Toukokuun alussa meidät kutsut-
tiin järjestämään näyttely Osfian 
kylään. Paikalle saapui paljon 
vieraita, muslimeja, juutalaisia, 
arabikristittyjä, ulkomaalaisia ja 
Druuseja. Oli mahtava kokemus 
laittaa esille raamatun tekstejä ja 
Jeesuksen lauseita, niin että ih-
miset saivat tutustua taiteen kautta 
Vapahtajaamme. Harkitse rukouk-
sessa sijoittavasi Israeliin nyt, ja 
ole aktiivisesti mukana rakenta-
massa Jumalan valtakuntaa Israe-
lin maahan.

nulkomuurin Haifassa. Muurin 
pituus on noin 30 metriä, ja se 
on rakennettu vanhoista kivistä. 
Muuri kunnostettiin ja maalattiin 
yhdessä lasten ja heidän vanhemp-

iensa kanssa huhtikuussa. Muurin 
maalaaminen oli mukava kokemus 
kaikille, ja lopputulos oli kaunis 
lisäten samalla elämää Haifan van-
haan kaupunkiin. Harkitse rukouk-
sessa sijoittavasi Israeliin nyt, ja 
ole aktiivisesti mukana rakenta-
massa Jumalan valtakuntaa Israe-
lin maahan.
Sinä voit osallistua ja tukea 
Haifan Keymedia Kulttuuri- ja 
Taidekeskuksta: voit käyttää vi-
itenumeroa: 110


