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Tule mukaan tukemaan työtä Israelissa!
Onko vuosi 2017 Israelin riemuvuosi?!
hallinnassa ja Messiaaniset “lopunajat” alkaisivat.

Vuonna 1217 juutalainen Rabbi
Judah Ben Samuel profetoi, että
Turkin ottomaanit tulisivat hallitsemaan Jerusalemin Pyhää kaupunkia kahdeksan riemuvuoden
ajan.
Riemuvuosikierto on 50 vuotta
(3.Moos.25:8-13).
Kahdeksan
riemuvuotta on siis 400 vuotta.
Ja kuinka kävikään, 300 vuotta
myöhemmin, vuonna 1517 Turkin ottomaanit valtasivat Jerusalemin kaupungin ja hallitsivat sitä
seuraavat 400 vuotta.

Kymmenes riemuvuosijakso alkoi
vuonna 1967 ja päättyy vuonna
2017. (50 vuotta). Juutalainen vuosi 5777 on 3.10.2016-20.9.2017.
Joten näyttäisi siltä, että pakanain ajat päättyisivät viimeistään
syyskuussa 2017. Silloin on Rosh
HaShana; siviiliuusivuosi ja pasuunansoiton päivä 21.9.2017. Mitä
Kaikkivaltias Jumala on varannuttämän kymmenennen riemuvuoTämä toteutui täsmälleen vuosina
den lahjaksi pelastussunnitelmansa
1917-1967 johtuen siitä tosiasiatoteuttamiseen?
sta, että Kansainliitto asetti Pyhän maan Brittiläisen Mandaatin
Sinäkin voit olla mukana tässä
alaiseksi, eikä se “kuulunut” milleaikain murroksessa, tue Israeliskkään valtiolle. 6. kesäkuuta 1967
sa tehtävää työtä!
Israelin puolustusvoimat saartoivat
(Sirkku Saban uutiskirje.)
kuudenpäivän sodassa Jerusalemin
Ammunition Hillin ja seuraavana
päivänä 7. kesäkuuta valtasivat
nopeasti Länsimuurin ja Temppelivuoren. Suomen sinivalkoinen
lippu liehui v. 1967 kuudenpäivän
sodan aikana Jerusalemin kaduilla 10.1. klo 14 Israel-tilaisuus
yhdessä Israelin sinivalkoisen li- Sotkamon seurakuntakeskus
pun kanssa. Rafael Paasio oli ollut 10.1. klo 18 Israel-tilaisuus
maassa valtiovierailulla eikä ku- Nurmeksen seurakuntakeskus
kaan ollut ehtinyt ottaa lippuja alas 12.1. klo 18 Israel-tilaisuus
sodan aikana.
Kajaani keskusseurakuntakoti
Kun Jerusalem vapautui ja oli rie- Keväällä vieraita Ukrainasta
muvuosi, kahden valtion Suomen Yaroslav Malko.
siniristilippu ja Israelin Daavidin- 13.1. klo 18 Israel-tilaisuus
tähti lippu edustivat monien mie- Kuhmon seurakuntakeskus
lestä tuona historiallisena hetkenä
pohjoisvaltio Israelia ja etelävaltio
Nettisivumme:
Juudaa.

Kolme päivää Suomen itsenäistymisestä, joulukuun 9. riemuvuonna
1917, kenraali Allenbyn johdolla
brittiläiset joukot vapauttivat Jerusalemin turkkilaisten Ottomaanien
vallasta. Turkkilaiset joukot pakenivat kaupungista ja antautuivat.
Rabbi Judah Ben Samuelin profetia 400 vuodesta toteutui täsmälleen ja vuodelleen. Sama Rabbi
oli myös profetoinut, että yhdeksännen riemuvuosikierron aikana Sama Rabbi profetoi myös, että
Jerusalem olisi “ei kenenkään kymmenennen riemuvuoden aimaata.”
kana Jerusalem olisi juutalaisten
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Ovet avoina maahamuuttaja työlle
Viime vuoden aikana Suomeen
saapui yli 30 000 turvapaikanhakijaa lähinnä Lähi-Idästä ja
Afrikasta. Osa heistä käy koulua
suomalaisissa kristillisissä kansanopistoissa.
Pyhän Maan kristittyjen työntekijät järjestivät taidepajan neljälle eri
maahanmuuttajaryhmälle tammikuun 2016 alussa. Oppilaat olivat
hyvätä opetuksesta ja ystävyydestä
niin innostuneita, että he eivät halunneet ede pitää taukoja opetuksen aikana! Oppilaita oli yhteensä yli neljäkymmentä henkilöä.
He ehtivät oppia tekstauksen ja
kalligrafian perusteita sekä. Osa

“Näin sanoo Herra: ‘Näetkö koko tuon väenpaljouden? Tänä päivänä minä annan sen sinun
käsiisi, jotta tietäisit, että minä olen Herra.’”

sai opetusta äidinkielellään arabiaksi, osa opiskelee suomen tai
englannin kielellä. Kursssin pitäjät
Fady, Kamil ja Peter saivat kutsun

tulla pian uudestaan. Työmaa maahanmuuttajatyön saralla on suuri
samoin kuin kiinnostus oppilaiden
keskuudessa.

Tapahtui Israelissa

Joulu Karmel Vuorella.

“Armo ja totus” srk- rukoilee
uudelle vuodelle.

Kalligraafia kurssi Druuzille.

Juutalaisia vieraita Keymedia
keskuksessa Haifasa.

Joulukonsertti Haifassa.

Taidepaja Nazaretissa koululaisille.

UKRAINA TARVITSEEE
APUAMME JUURI NYT
Itä-Ukrainan sotatila on kestänyt
kaksi talvea. Lähes 5milj ihmistä
asuu Itä-Ukrainan sodan vaikutuspiirissä. Viikoittain saapuu
idästä vieläkin tuhansia pakolaisia Kiovaan ja Länsi-Ukrainaan.
Valtiolla ei ole varaa huolehtia
heidän asuttamisestaan, vaan
kirkot, yhteisöt ja yksityiset ihmiset tarjoavat apuaan. Monet
ovat joutuneet jättämään omaisuutensa taakseen ja elävät nyt minimituloilla. Kaksi yhdistyksemme
jäsentä kävi lokakuulla Ukrainassa tiedusteluretkellä.

työkenttä on suunnaton. Ortodoksikirkkojen rinnalle nousee kaikenkokoisia evankeelisia kirkkoja.
Pääteiden varsilla voit nähdä useita
rakenteilla olevia kirkkoja. Moni
kirkkotyömaa jää myös kesken
johtuen valuutan arvon laskusta.
Mutta seurakuntia tämä ei lannista
- he voivat keskittyä olennaisimpaan eli ihmisten tavoittamiseen.
Ukrainalaiset kouluttavat omia
lähetystyöntekijöitä ympäri maata.

tuneet elämään ja käymään koulua
tykistökeskitysten alla.
Sijaisperheessä vietetty kuukausi
on auttanut merkittäväsi. Lähes
poikkeuksetta jakso erilaisessa,
turvallisessa ympäristössä on auttanut nuoria ja lapsia merkittävästi. Kesälle 2016 on suunniteltu,
että ukrainalaisia sotalapsia voisi
tulla leirijaksolle Suomeen. Tämä
auttaisi heitä toipumaan ja aloit-

Yhteistyötahomme Global Christian Support toimii aktiivisesti
kuudessa eri kaupungissa: mm.
Odessa, Ljubni, Kiova ja Kovali.
Ukrainalaisilla on suuri hengellinen nälkä. Ukraina on ollut usein
Itä-Euroopan hengellinen keskus.
Ukrainalaiset ovat aina lähettäneet
lähetystyöntekijöitä slaavilaisiin Sotaa paenneet lapset joutuvat välillä ahtaisiin evakkotiloihin
maihin.
Sotalapset tarvitsevat apua - leiri tamaan uuden elämän evakkotaipaleella Länsi-Ukrainassa
Kovalin kaupungissa yksi ainoa Suomessa?
sosiaalityöntekijä vastaa 40 000 Global Christian Support - järjestö
on lähettänyt yli 600 sota-alue- Pyhän Maan Kristityt ovat aloittaasukkaan kaupungin sosiaalialan
avohuollosta. Normaalisti hänellä iden lasta toipumaan sijaisper- neet varainkeruun, jotta Ukrainan
länsimaihin.
Monilla lapset saisivat apua, sekä mahtulisi olla 12 alaista, nyt ei ole heisiin
lapsista on ollut hermostollisia dollisen kesäleirin järjestämiseen
yhtään. Sota on vienyt varat
ja valuuttakurssi on romahtanut ongelmia, yökastelua sekä erilaista Suomessa.
70% vuoden takaisesta. Ei ole psyykkistä oirehtimista. Donetihme, että kaupunkien sosiaalivi- skin ja muiden Itä-Ukrainan Tue sinäkin Ukrainan työtä viranomaiset ottavat mielellään vas- kaupunkien lapset ovat nähneet itenumerolla: 178
taan kirkkojen yhteistyötarjoukset, traumatisoivia tilanteita sekä jou-

I s r a e l - i l l at K a i n u u s s a !

Ylä-Kainuun lähetysväkeä koolla Israel - loppiaistapahtumassa Puolangalla
Puolangalla kokoontui 6.1. noin
50 henkeä, Kuhmosta, Hyrynsalmelta ja Puolangalta ajankohtaisen Israel-aiheen äärelle.
Samalla kuultiin uutisia Haifan
evankeliointi- ja taidekeskuksen
toiminnasta.

omiensa keskuudessa ja kerran he
luovat katseensa Häneen, jonka
ovat lävistäneet. Jeesuksen paluu
ei Sakarian kirjan mukaan ole heti
ilonaihe juutalaiselle kansalle.
Sensijaan he valittavat kuin äiti itkee ainoaa poikaansa. Kansana he
tajuavat mitä he ovat

teen. Voittoisa Messias heille kelpaisi tänäkin päivänä, mutta kuka
suostuu Ristin tielle?

Kamil Dow puhui Puolangan illassa koskettavasti siitä, kuinka Messialleen tehneet. Oletko sinä
Israelin jäännös on lopulta pelastu- valmis viemään vielä ristiinnaulitva. Siitä, kuinka Jeesus on torjuttu tua Messiasta Juutalaisten keskuu-

Sinä voit osallistua ja tukea
Haifan Keymedia Kulttuuri- ja
Taidekeskuksta: voit käyttää viitenumeroa: 110

Israel-iltoja on vuosittain ympäri
Kainuuta. Nyt mm. Sotkamo, Kajaani, Nurmes, Puolanka ja Kuhmo
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