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Tule mukaan tukemaan työtä Israelissa!

HAIFA LIEKEISSÄ,
MILLOIN HERÄTYSTÄ?
kylän asutusta, mutta saatiin sammutettua. Vuoden 2010 Karmelvuoren metsäpalon jälkeen tämä
oli tuhoisin maastopalo Israelissa.
Nyt Karmelvuorsen metsiä on palaut jo kahteen otteeseen eri puiolilta vuoren rinteitä. Juutalaiset
rabbit ovat nähdeet tapahtumissa
Jumalan rangaistuksia kansalle.
Kyseessä lienee kuitenkin Jumalan kutsuhuuto kääntyä Israelin ja
Elian Jumalan puoleen, joka kerran vielä langettaa tulen taivaasta.
Messiaan tulo on lähellä.
Tässä lienee kyllin syytä jatkaa uskollisesti seurakuntatyön
Monet maat, kuten Kypros, Venäjä, tekemistä alueella, missä taivaan
Italia, Koratia ja Kreikka lähettivät tuli ja maallinen tuli kilpailevat
lentokalustoa sammuttamaan palo- ihmisten omaisuudesta ja sieluista.
ja. Myös Egypti ja Jordania ehtivät
luvata sammutusapua.

Vuoden lopulla 22.11. alkoi maastopalojen sarja ympäri Israelia.
Palot kestivät reilun viikon ajan.
Pelastuslaitoksen mukaan he
sammuttivat 1 773 paloa kahdeksan päivän aikana, näistä 39
paloa tarvitsi yli kymmenen palo- Muut suuret paloalueet olivat Jemiehen sammutusapua
rusalemin alueella sekä Zikhron
Ya’akov. Paloja oli myös Kuolleen
Suurimmat palot roihusivat Haifan Meren alueelta aina Israelin pohympärillä, missä 527 huoneistoa jois osiin saakka, myös Länsirantuhotui täysin ja 77 rakennusta. nan alueella. Reilut 2000 hehtaaria
1600 ihmistä jäi kodittomaksi ja 75 metsää paloi maan tasalle. Israelin
000 asukasta (neljännes kaupungin hallitus lupaa istuttaa kymmenkerasukasluvuta) evakuoitiin palojen taisesti puita tilalle, sekä mahdoltieltä. Haifan evakuointi oli strate- lisia tuhopolttojen sytyttäjiä on pyginen . Vuoden 2010 Karmel-vu- ritty pidättämään.
oren metsäpaloissa menehtyi 44
ihmistä. Nyt evakuointisuunnitel- Haifan taidekeskus säästyi palossa
ma olia ajan tasalla. Savun takia vahingoittumattomana,
samoin
ainakin 132 ihmistä vietiin alueen Karmel-vuoren Isifya kylä ja sen
sairaaloihin.
seurakunta. Naapurissa Daliat ElCarmel druusikylässä palo uhkasi
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Käy tutustumassa!

Vartija, TYÖ ISRAELISSA
Mikä
JA PALESTIINASSA:
hetki
yöstä
on?
Kolmen hengen tiimi kulki marraskuussa 2016 Pyhällä Maalla
ja rohkaisi ihmisiä yhdistyksen
avustuskohteissa.

Palestiinassa Aboudin kylässä
kanalarakennus on valmistunut.
Se täytettäneen kuitenkin lampailla.

Vuosi 2017 on edessä. Mitä kristityn tulisi odottaa ja mihin sijoittaa elämässään? Varmaa on, että
ahdingon ja huonojen uutisten
rinnalla kuulemme evankeliumin
voittokulusta ja rohkeista teoista,
mitä Jumala tekee tavallisten ihmisten kautta.

Paikalla on monia harvinaisia turistinähtävyyksiä, Jaakobin kaivo
(Sykarin kaivo), Johannes Kastajan hauta, Kuningas Omrin linnoitukset, Gerassimin ja Jebalin
vuoret ja samarialaisten yhteisö.
Ramallah’in kristitty historia.

Aboudin kylässä voi seurata hyvin
Evankeliumin leviäminen on vahvaa arabikristillisyyttä kolmen
tärkein sydänasia, mihin Juma- toimivan kirkkokunnan voimin.
la epäilemättä odottaa meidän
sijoittavan. Kaikki muu on katoamassa ympäriltä.
Pyhän Maan Kristityt ry haluaa alkavan vuotena olla työssä
mukana tekemässä erityisesti
seuraavaa:
1. Rauhantyö ja seurakuntatyö Israelissa ja Palestiinassa.
Uskomme, että Jumala tekee
näistä alueista vielä yhden valtion. Yhteyden löytäminen on
prioriteetti.
2. Lasten ja hädänalaisten auttaminen
Ukrainassa.
Apu
Ukrainan lapsille on suoraan
heikoimmille antamista.
3. Evankeliumi- ja opetustyö
Suomessa. Tällä vahvistamme
Suomen rukousrintamaa ja kutsumme ihmisiä evankeliumin
työhön omalla paikallaan.

Tue
Israelin
lapsia
Pyhän Maan Kristityt ry haluaa
alkavan vuotena olla työssä mukana tukemassa Rauhantyötä
Israelissa lapsien parissa. Tule
mukaan tukemaan.

Haifasssa tutkimme tontin paikkaa
mahdolliselle uudelle taidekeskukselle, vierailimme Isifyan seurakunnassa, Haifan vanhainkodilla
ja Akkon linnoituksessa

UKRAINASSA
kansan kansaa kuukausikaupalla
vuoden 2013 kansannousussa.
Ryhmän käynnillä sovittiin ensi
kesän lastenleirin järjestämisestä
Suomessa.

Matkalaiset kävivät myös Kiovassa ja Keski-Ukrainassa tervehtimässä yhteistyötahoja. Ukrainan tilanne oli oma lukunsa:
Täyteen ahdettu pakolaiskeskus
Kiovassa, missä nähtävillä oli ihmisten valtava nälkä osallistua
sosiaaliseen auttamistyöhön.
Silmiin pistävää on pienten maaseutuseurakuntien ja myös suuren
seurakuntien työntekjöiden aktiivisuus ja uhrautuvaisuus. Seurakunnat ovat täynnä ihmisiä. Eri
seurakuntien papit päivystivät
Maidanin keskusaukiolla yhdessä

Kiovan messiaanisessa seurakunnassa on yli 1000 jäsentä. Se lienee
lajissaan maailman suurin! Israelin
ja Ukrainan välillä on erikoinen
yhteys. Molemmat maat kärsivät
myös valtavasta kahtiajakautuneisuudesta: Kumpikin kansa tar- Lilian Turtshenko oli Itä-Ukrainvitsee Jumalalta tulevaisuuden ja an pakolaisia, jonka tapasimme
toivon!
Kiovassa. Hän oli kahde lapsen
äiti, joka sairasti syöpää, jota ei
voitu siellä parantaa.
Lilian kuoli 29.12. 2016.
Hänen muistonsa kertoo meille
maailman epäoikeudenmukaisuudesta. Kaikille ei ole samanlaista
huolenpitoa vielä tarjolla. Evankeliumin leviäminen on tärkein sydänasia, mihin Jumala epäilemättä
odottaa meidän sijoittavan. Kaikki
muu on katoamassa ympäriltä.

Israel tilaisuudet
Tammikuussa

31.1. klo 21:15 Uudenvuoden aaton seurat - Kuhmon seurakuntakeskus
1.1. klo 12 Saarna Kuhmon kirkossa Kamil Dow
klo 18 Saarna Nurmeksen kirkossa ja Israel-tilaisuus
3.1. klo 18 Israel-tilaisuus Kajaani Linnantauksen kirkko, kahvitarjoilu klo 17.30
6.1. klo 18 Vaajakosken Baptistiseurakunta - Jyväskylä
Sapatti-ateria + Israel tilaisuus, Baptistikirkko klo 18
Täysi Sapatti-ateria jälkiruokineen 25e työn hyväksi,
Ilmoittautumiset vesa.malin@gmail.com tai 044-925 7051 Savonmäentie 14, Vaajakoski. Tervetuloa!
7.1. klo 18 Oulun yhteiskristillinen maja,
Kallisenhaara 3, Israel-tilaisuus klo 18
8.1. klo 10 Oulu, Tuiran kirkko, messu, minkä jälkeen Israel-tilaisuus seurakuntasalissa
8.1. klo 18 Puolangan kirkko, Israel tilaisuus
10.1 klo 17 Lappeenrannan kirkko.
Syyskuun 2017 lopulla Pyhän Maan Kristityt ry voi järjestää pienen ryhmämatkan Israeliin, Samarian
ja Juudean vuorille. Viikon mittaisella matkalla olisimme neljä päivää Samariassa ja Jerusalemissa ja
Kaksi päivä Karmel-vorella. Tiedustelut Timo Suutari 044-7384301

Auta Ukrainan
Lasta
Roman Vashchuk on laulaja ja
lauluntekijä, jonka laulut kuuluvat radioissa ja televisiokanavilla ympäri maailmaa. Vashchuk
tuli uskoon 1993, ja hän on siitä
lähtien palvellut seurakuntia ja
erityisesti myös lähetysjärjestöjä
laulun ja musiikin lahjoillan.
Hän esiintyy eri puolilla Eurooppaa ja Amerikkaa.

Roman Vaschuck – ”Auta
Ukrainan lasta” – Konserttikiertue:

9.2. Oulu Lähetysseurakunta klo
19, Hallituskatu 36
10.2. Rovaniemi11.2. Kemijärvi klo 1812.2. Posio, Jumalanpalvelus klo
10 ja lähetystilaisuus seurakuntasalilla”Minulle on aina kunnia osallis- 13.2. Kuhmo klo 18
tua
hyväntekeväisprojekteihin, 14.2. Helsinki
saada sen kautta inspiraatiota ja
tärkeille asioille näkyvyyttä”. Haluan myös auttaa vähäosaisia.
Global Christian Support ja pastori
Yaroslav Malko tekevät tärkeää
työtä auttaessan Itä-Ukrainan sotaalueen lapsia. Siinä työssä haluan
kyllä olla mukana.
Konsertit ja hyväntekeväisyystempaukset Ukrainan sota-alueen lasten hyväksi todella tuovat toivoa,
iloa ja uutta elämää monien
sydämiin. Iloitsen siitä työstä, mitä
saamme tehdä yhdessä – olemme
kiitollisia Jumalalle.
Odotan, että saisimme kokea
Suomessa erityistä aikaa, palvellen
musiikilla ja saaden uusia ystäviä.
Haluan myös laulaa suomalaisille
tärkeitä lauluja. Uskon, että uudet
ystävät haluavat liittyä mukaan
tukemaan Ukrainaan sotalapsia
ja auttamaan heitä. Toivottavasti
monen sydän avautuu työhön ja
tukemaan heidän kuntotusprojektejaan. Toivottavasti yhteinen työnäky voi kasvaa.”, toteaa
Roman Vaschuck. Hän lupaa
Suomen kiertueella myös laulaa
suomalaisille tuttuja lauluja kuten
Kristallivirta tai Finlandia-hymni.

1 Euro
päivässä,
1,5 vuoden
ajan,
Se antaa
lapselle
hymn.

Tule
tukemaan
saat Israelin
kalenterin
ilmaiseksi

Ilmoita meille yhteistietosi
Kiitos, että olet mukana tukemassa
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