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Koronavirus-epidemia kos-
ketti Israelia ja Pyhää Maata 
jo varhain:  Maaliskuun 
9. päivä kehotettiin ulko-
mailla olevia Israelilaisia 
palaamana kotiin ja maahan 
tulijat joutuvat suoraan 14 
päivän karanteeniin.  Kuka 
tahansa Israeliin saapuva 
joutuu heti todistamaan että 
hänellä on paikka mihin hän 
asettuu karanteeniajaksi.  
Lentoyhtiöt ovat lakanneet 
lentämästä, eikä turisteille ei 
ole palveluja tarjolla.  Paluu-
muuttoa Israeliin ei ole silti 
kielletty, se tapahtuu vain 
karanteenin kautta.  

Betlehem suljettiin määräajaksi 
erityisesti turistien vuoksi. Or-
todoksijuutalaiset eivät seuraa 
tv:tä eivätkä radiota, joten heillä 
ei ollut juurikaan tietoa viruksen 
leviämisestä.  Bnei Brakin äärior-

Tule mukaan tukemaan työtä Israelissa ja Pyhällä Maalla!

todoksinen kaupunki suljettiin, 
kun se oli tartuntojen leviämisen 
piste. Ortodoksijuutalainen Israe-
lin terveysministeri sai myös itse 
koronatartunnan. Pääsiäispäivään 
13.4. mennessä Israelissa oli 11 
235 todettua koronatartuntaa ja 
110 kuolemaa Palestiinalaisalueilla 
luvut olivat 290/2 ja Suomessa 3 
054 /59.  Tällä hetkellä autossa saa 
matkustaa vain kaksi henkilöä. 
Kaduilla saa liikkua vain kaupassa 
ja ulkoilla saa vain oman kodin 
ympärillä. Kadulla on pakko liik-
kua maskin kanssa.  Israelissa 
tärkeä Pääsiäisen vietto tapahtuu 
vain omassa perhepiirissä.  Van-
hukset joutuvat olemaan paljon 
yksin. Kulttuuri- ja urheilu tapah-
tumat on peruttu syksyyn asti.   
Länsirannalla tilanne on helpompi 
koska kanssakäyminen muun 
maailman kanssa on vähäisempää 
ja Betlehemin eristäminen pysäytti 
alkavan virusepidemian. 

Sielläkin ihmisten on oltava kotio-
loissa, eikä monikaan pääse töihin. 
Israelin rakennustyömaille monet 
menevät vielä salaa.  

Haifan  Armo ja Totuus - seura-
kunta kokoontuu internet-
yhteyden kautta. Ihmiset näkevät 
toisensa, kuulevat opetusta ja 
saavat rohkaisua. Tekniikasta on 
nyt paljon hyötyä.  Haifan taid-
ekurssilaisia autetaan ja kommu-
nikoidaan  etäopetuksen kautta, 
mutta kaikki  odottavat syksyn tu-
loa. Tilavuokrat on silti toimijoiden 
ja yhdistysten maksettava. Kahden 
viikon päästä ratkaistaan Israelissa  
karanteenin laajuus tulevaisu-
udessa. Israelin presidentti pyysi 
rukoilemaan, että Jumala muis-
tisi liittonsa Abrahamin, Iisakin 
ja Jaakobin kanssa! Hengellinen 
etsintä kasvaa epidemian myötä 
ihmisten elämässä.  Kun yhteiskun-
taa tullaan avaamaan, tärkeät 
Hi-Tec yritykset ja lastentarhat 
tullaan avaamana ensin, muu 
yhteiskunta saa odottaa, esim. 
kulttuuritapahtumat avattaneen 
vasta viimeisenä.  Taidekeskuksen 
ja seurakunnan rakennustyömaa 
odottaa jatkotoimenpiteitä. Rukoile 
Israelin puolesta psalmin sanoin, 
jotta virusepidemia voisi lopulta 
olla Jumalan kunniaksi ja evanke-
liumin voitoksi: “Herra on lähellä 
kaikkia, jotka häntä avuksensa 
huutavat, kaikkia, jotka totuudessa 
häntä avuksensa huutavat. Hän te-
kee, mitä häntä pelkääväiset hala-
javat, hän kuulee heidän huutonsa 
ja auttaa heitä. Herra varjelee 
kaikkia, jotka häntä rakastavat.” 
(Ps 145:15-20) 
PYSY RUKOUKSESSA JA 
AVUNANNOSSA!



Talvi 2020 toi Ukrainaan, 
mutta myös koko maail-
maan odottamattoman ja 
hyvin erityslaatuisen koro-
navirus COVID-19 epidemia-
aallon. Normaali elämisen 
tapa on sulkeutunut ja sa-
malla Ukrainan kodittomien 
työ on aivan uudenlaisten 
haasteiden edessä.

UKRAINAN POIKKEUSOLOJEN 
TALVI

ARABI-ISRAELILAISET TORJU-
VAT KORONAVIRUSTA ENSIMM 
ÄISEN LUOKAN LÄÄKÄREINÄ 
MUTTA USEIN TOISEN LUO-
KANKANSALAISINA

Meidän työmme kohtasi nopeasti 
tämän sosiaalisen tuskan, kivun 
ja myös taloudelliset ongelmat. 
Kodittomat ja yhteiskunnan 
ulkopuolella elävät ovat saaneet 
yhteiskunnan  hyvinä aikoina 
löytää ruokansa ravintoloiden ja 
kahviloiden takapihoilta ja jätek-
eräyksistä. Nykytilanteessa ravin-
tolat ovat kiinni eivätkä kodit-

Seuraavan artikkelin päälähde: 
Haarez-lehdnen artikkeli 17.3. Lee 
Yaron.  Haarez-lehden löytämien 
tilastojen mukaan 17 prosenttia 
Israelin lääkäreistä, 24 prosenttia 
sairaanhoitajista ja 47 prosent-
tia apteekista on arabeja. Jos 
arabialaiset lääkärit ja sairaan-
hoitajat lakkoisivat, terveyden-
huoltojärjestelmä ei pystyisi 
käsittelemään koronaviruskriisiä. 
Tämä asettaa  Israelin moniar-
voisen kansalaisuuskysymyksen 
todellisen testin eteen.  

Dr. Suad Haj Yihye Yassin toimii 
lääkärinä Sheban lääketieteel-
lisessä keskuksessa Tel Avivin 
lähellä. Hän hoitaa koronavirus 
potilaita päivittäin. Yassin kertoo, 
että jos henkilökunta osaa arvos-
taa toistensa työtä ja osaamista, 
usein potilaiden asenteet ovat 
olleet suuri haaste kohdattavaksi.  
Yassin on kohdannut monia 
juutalaisia potilaita, jotka eivät 
halua olla arabilääkärin hoidossa. 
Vieläkin on ihmisiä, jotka eivät 
suostu toisen rodun edustajan 
potilaaksi.  

“Olen ylpeä, että olen lääkäri, pe-
lastan ihmishenkiä ja olen arabi”,  
sanoo Yassin. Joskus minulle on 
huudettu, että olen likainen arabi, 
eikä minun pitäisi työskennellä 
sairaalassa. Silti olen hoitanut 
potilaan.   

“Olemme tottuneet tosiasiaan, et-
tei meitä aina pidetä täysivaltaisi-
na ihmisinä”, sanoo puolestaan 
naispuolinen työntekijä. Onneksi 
sairaalassa jokainen tasa-arvoin-
en kuoleman edessä, ja jokainen 
muistaa sen. Ehkä koronavirus 
muistuttaa, että olemme kaikki 
samanarvoisia.  Professori Ji-
had  Bishara työskentelee Ra-
binin terveyskeskuksessa Petah 
Tikvassa ja on hoitanut viime 
ajat koronavirukseen sairastu-
neita potilaita. “Laitamme kaikki 
elämämme likoon hoitaessamme 
potilaita. Emme ehdi emmekä voi 
väitellä rodullisista tai uskonnol-
lisista mielipietistä. Vuosikym-
menten ajan olen pelastanut päiv-
ittäin juutalaisia ihmisiä työssäni.   

Mutta minua todella häiritsee se, 
että työni ulkopuolella en enää 
kelpaakaan täysivaltaiseksi kansa-
laiseksi. Työsuoritukseni puolesta 
kelpaan, mutta ihmisyyteni pu-
olesta en täytä hallinnon mittaa.” 
Asettaako koronakriisi kuitenkin 
asiat uuteen valoon. Juutalainen 
voi saada avun arabilta.  Yhtälailla 
kun arabi saa avun juutalaiselta.  

Vastaava tapahtumaketju tapah-
tui 2Kun 6-luvussa. Silloin spi-
taaliset kuuluttivat ilosanomaa 
ja pelastivat piiritetyn Samarian 
kaupungin.  Jumalan tuoma apu 
tulee usein odottamattomassa 
muodossa. Yllämainittu artik-
keli liittyy keskusteluun Israelin 
hallitusneuvotteluista ja siihen, 
että miksi arabikoalition edustajat 
eivät voisi olla mukana Israelin 
tulevassa hallituksessa. Rauhan-
työlle ja tasa-arvolle on paljon 
tilausta maassamme!



Jumalan aikataulu toimi 
todella hyvin Ukrainan so-
talasten leirin järjestelyissä. 
Lentolippujen hinnoittelun 
takia leiri siirtyi viime vuo-
delta tammikuun 2020 lop-
puun. Ajankohta oli sopiva 
Helsingin seudun isäntäper-
heille ja Posion leirikeskuk-
selle. Ohessa leiriläisten 
kirjoitusta tuosta ajasta 
25.1.-4.2. 2020. 

“Leirimme oli erikoinen ja 
hämmästyttävä. 20 lasta pääsi 
itäisestä Ukrainasta Suomeen 
kokemana lumen puhtautta, vier-

LASTENLEIRI SUOMESSA 
SAATIIN PIDETTYÄ 

aanvaraisuutta ja suurta rauhan ja 
ystävyyden aikaa.  Isäntäperheet 
olivat ystävällisiä heti matkan 
alkuvaiheissa. Sitten pääsimme 
lapin ihmeelliseen maisemaan 
ja ilmapiiriin, mikä teki meille 
todella hyvää.”  

“Leirikeskuksen isännät Simo 
ja Irma Anetjärvellä tekivät 
kaikkensa lasten hyvinvoinnin 
eteen. Oulusta oli tullut Mis-
sionuorten tiimi auttamaan 
käytännön järjestelyissä ja 
keittiötöissä. Kuhmosta olivat 
paikalla kokit Kerttu ja Marja-
Leena, sekä askarteluohjaajana 

Jaana. Musiikkia leirille to Ape 
Nieminen.  Leirillä oli päivittäin 
raamattuopetus ja raamattury-
hmät. Lähes kaikkiin leiriläisten 
elämänkysymyksiin pyrittiin 
vastaamaan.” 
“Leivonta, vierailu poro- ja maa-
tilalla. kirkossa, koulussa olivat 
kaikki suuria elämyksiä.  Posion 
koululla esitettiin liikunta/gos-
pel tanssia yhdessä koululaisten 
kanssa. Hyvät näköalat kruunatti-
in Etelä-Lapin lumisilla maisemil-
la. “  Leirin aikana noin 18 lasta 
halusi kertoa uskon tärkeydestä, 
joka vahvistui tai löytyi leirin ai-
kana.  Lentokentällä kaikki olivat 
haikeita ja surumielisiä kotiin 
lähdön koittaessa. Rukoillaan 
lasten puolesta, että heillä olisi 
mahdollisuus parempaan elämän-
vaiheeseen ja sodan turmelema 
kotiseutu voisi rakentua uudel-
leen! Suomen leiri oli viimeinen 
tälle alkuvuodelle ja kesälle 
- koronakriisi on keskeyttänyt 
sotalasten parissa tehtävän työn 
väliaikaisesti. Muista rukouksin!  

tomat voi enää löytää tällä tavalla 
ruokaa. Myös leipomo, joka on 
avustanut meitä usean vuoden 
ajan, on nyt suljettu.  Tässä 
tilanteessa meillä tuntuu olevan 
suuri vastuu niin Jumalan kuin 
ihmisten edessä.  Viime vuonna 
Suomesta tulleet ajoneuvot ovat 
todella tulleet tarpeeseen! 

Tuntuu mahdottomalta ajatuk-
selta ryhtyä sulkemaan ensisuo-
jia ja ensikoteja. Tällä hetkellä 
suojissamme nukkuu yli 100 
henkilöä. Monet asukkaista ovat 
vasta löytämässä elämän Juma-
lan yhteydessä. Mikäli keskuk-
semme suljettaisiin, nämä ihmiset 
joutuisivat ties minne, ja matka 
Herran seurassa päättyisi useim-
milta epätoivoon tai katkeruu-
teen. Samalla rikollisuus Odessan 
kaduilla kasvaisi.  Uuden mi-
estenkodin rakennustyöt on saatu 
jo ulkoapäin valmiiki. Saamme 

soittoja ja avunpyyntökirjeitä, ei 
vain yksittäisiltä ihmisiltä, mutta 
myös julkis- ja sosiaalijärjestöjen 
taholta. Tarkoituksemme on osal-
listua myös lastenkodin perusta-
miseen Odessan alueella.  

Tämän päivän haaste on samalla 
mahdollisuus vastata Jumalan 

kutsuun.  Emme voi jäädä vain 
sivustakatsojiksi. Meidän en-
simmäinen tehtävämme on olla 
vastauksena niille joilla on suurin 
hätä ja osoittaa juuri heille Juma-
lan huolenpitoa.  
Feodor Gerasimov, Odessa 
New Life MInistries 
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Yhdistyksen säännöllinen 
tulonlähde Ikolan Pappilan 
kahvila joutuu remontiin 
kesän 2020 aikana. 

Kuhmon seurakunta ottaa pappilas-
ta tiloja remontin myötä omaan 
käyttöönsä, samoin kaupungin 
työllisyyshanke. Yhdistykselle 
pyydetään mahdollisuutta jatkaa 
kahvilatoimintaa tavalla tai toisella 
remontin jälkeenkin. Todennäköis-

IKOLAN PAPPILAN KAHIVLA 
REMONTTIIN

esti kahvilatiloille tulee myös muita 
käyttäjiä vuorotteluperiaatteella. 
Pappila on arvokas kulttuuri-
ympäristö. Elias Lönnrot on työ-
matkoillaan 1800-luvulla yöpynyt 

usein pappilassa useasti ja yksi 
huone tullaankin kunnostamaan 
teemanimellä ‘Eliaksen kammari’.  
Taiteilija Akseli  Gallen-Gallela on 
yöpynyt pappilassa häämatkallaan 
ja maalannut kaksi taulua pap-
pilan sillalta.  Siten Pyhän Maan 
taide ja raamatunhistoria kohtaavat 
paikalla suomalaisen kulttuurin 
alkujuuria. Toivomme, että pappila 
ja kahvilarakennus saadaan auki 
jälleen loppuvuonna 2020. 

Ensimmäiseen kerrokseen  
tulevat modernit seurakun-
tatilat ja tilat taidekursseille 
ja taidenäyttelyille. Perus-
tukset ja ulkoseinät ovat 
valmiit. 

Karmel-vuoren sijainti Raama-
tun pyhillä paikoilla ja druusien 
suurten juhlakeskusten vieressä 
avaa suunnattomat mahdol-
lisuudet paikallisten ja turistien 
tavoittamiselle taiteen avulla. 
Rukoile tämän projektin puolesta 
ja lahjoita Israelin työlle, mitä 
uusi rakennuskin tulisi palvele-
maan.

Kamil Dow’n perhe on rahoit-
tanut rakentamisen ja rakennus-

SEURAKUNTASALI RUNKO 
VALMIS KARMELILLA

materiaalien kustannukset. 
Tarvitaan teidän tukea huoneiden 
viimestelyyn ja sisustamiseen 
uudessa seurakuntasalissa. 

Sinä voit osallistua ja tukea 
tätä projektia: voit käyttää 
viitenumeroa: 110


