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Tule mukaan tukemaan työtä Israelissa!

Ukrainalaisten lastenleiri
onnistui loistavasti
Retkikohteita Kuhmossa olivat
kaupungin kulttuurinähtävyydet ja
luontokeskus. Erityinen retkipäivä
tehtiin Suomussalmelle ja Kiantajärven risteilylle naapuriseurakunnan avustuksella. Kalastaminen nousi suureen suosioon
Lahden nuorten pyytäjien avustuksella - kiitos Mikko ja Olli teitte loistavan työn auttaessanne
leiriläisiä! Leiriviikon sunnuntaipäivää vietettiin kuhmolaisten
perheiden vieraana, mikä toi hyvän yhteyden paikalliseen elämään
Ukrainan lapset Kuhmon kirkossa esittämässä Rauhanleirillä tehtyä taidetta
- ja viimeisenä leiri-iltana vietetiin
Pyhän Maan Kristityt ry järjesti mitään pelottavia sodan ääniä.” jäähyväisranta iltaa lähes 100 henyhdessä Kuhmon seurakunnan, Ukraina suurlähetystö ja Ukrain- gen porukalla!
Helsingin seudun ukrainalaisten alainen ravintoloitsija halusivat
ja Kainuun Rovastikunnan kans- myös Helsingissä tukea leiriläisiä Raamattuopiston Vuokatinrannan
sa sotalasten toipumisleirin Hels- omalla tärkeällä panoksellaan.
isäntä Kari Ikonen teki upean työn
ingissä ja Kuhmossa 2.-12.7.
Linja-automatka
Helsingistä kuskatessaan ryhmän Kainuuseen
Kuhmoon sujui kesäsateessa. ja takaisin! Jäähyväiset leirin lopLeirille osallistui 20 lasta Itä- Matkalla
pysähdyimme
Nil- puessa olivat haikeat. Nuorten
Ukrainan konfliktialueelta ja neljä siän Lehtomäen kodilla tuomas- henkinen toipuminen leirillä oli
ohjaajaa Kiovan seudulta. Mat- sa terveiset ja ruokailemassa. silminnähtävää, joten vastaavaa
kakulujen hankkiminen oli kohtu- Salamoiden räiskeessä ryhmä tarvitaan jatkossakin. Suuri Kiiullisen suuri n. 6500e:n ponnistus, saapui Kuhmoon ja asettui Palo- tos jokaiselle Ukrainan lastenleiriä
mutta se onnistui innokkaiden niemen leirikeskukseen uuteen tukeneelle taholle!
varainkerääjien ja lahjoittajien to- ympäristöön.
imesta.
www.yle.fi - hakusanoilla: “AiLuojamme
siunasi
jatkossa nutlaatuinen leiri Suomessa”
Helsingin seudun ukrainlaiset per- leirisäätä erinomaisesti, jokaisena
heet hoitivat vieraiden vastaanot- päivänä paistoi aurinko ja lämpöä
tamisen kahden ensimmäisen riitti. Leriläiset kävivät taidetunNettisivumme:
vuorokauden aikana. Lapset saivat neilla Fady Down johdolla, ohjelkokea Linnanmäen puuhapäivän ja massa oli paljon urheilua, uintia ja
www.holyland.fi
Helsingin alueen katselua. Jo en- hartaushetkiä. Ukrainalaiset opetsimäisinä päivinä alkoivat kuulua tivat Jumlaan äänen kuulemisesta
Käy tutustumassa!
ihastuneet huudahdukset: “Täällä ja Raamatun lukemisesta.
ei tarvitse pelätä mitään, eikä ole

Kirkko Karmel-vuorelle
uudessa vaiheessa!
Kaksi vuotta sitten aloimme pitää
esillä kirkon rakentamisen mahdollisuutta Karmel-vuoren huipulle Isifyan kylään.
Siellä toimii jo aktiivisesti Armo
ja Totuus- seurakunta yksityiskodin tiloissa. Tämän kesän lopulla
kirkkoprojekti sai uuden käänteen.

Yhdysvalloissa tiedottamassa projektista. Kaikki apu on nyt tarpeen,
sillä rakentamiskustannukset ovat
lopulta suuret, useampi sata tuhatta euroa. Jumala on kuitenkin
rohkaissut aloittamaan juuri nyt.

Toimitila voi toimia myös hyvin
rukouskeskuksena yhdellä LähiIdän polttopisteen tärkeimmistä
paikoista. Profeetta Elian aikana
Karmel-vuorella lausuttiin sen
ajan tärkeimmät rukoustaistelut.
Nytkin on sama haaste edessä.
Kyseessä on ainutkertainen rak- Mistä löytyvät rukoilijat? ja mistä
ennusprojekti ja mahdollisuus. löytyvät kannattajat jotta rauhan-

Fady Down oli määrä palata Suomeen elokuun alussa, mutta hän
koki voimakasta kehoitusta jäädä
yhä Israeliin. Niinpä oletettuna
lentopäivänä Isifya-kylän tontille saapuikin kaivinkone, joka
alkoi raivata tonttia puustosta ja
tehdä tietä mahdollista uuden taidekeskuksen ja seurakunnan rakennustyömaata varten.
Tapahtuma tuntui ihmeeltä,
koska kaivurimies ei ollut saapunut aiemmin paikalle pyynnöistä
huolimatta. Nyt Karmel-vuoren
tontille on raivattu paikka reilun
200m2 suuruisen taidekeskuksen
ja seurakunnan rakentamista varten. Myös rakennussuunnitelmat
ja työmiehet ovat tulleet kuin itsestään. Enää tarvitaan vain projektin
varsinainen aloittaminen. Rakennuksen perustusten ja betorirungon
tekeminen maksavat noin 150,000
euroa.

Tontin pohja on nyt raivattu Karmel-vuorella rakennuksen perustuksia varten.

Raamatullisella paikalla Karmelvuorella on mahdollista suomalaisin voimin rakentaa kristillinen
taidekeskus ja seurakunnan toimitila. Kehoitamme jokaista tämän
uutiskirjeen lukijaa tukemaan tätä
projektia kaikin mahdollisin voimin ja tiedottamaan siitä eteenpäin. Haifan taidekeskus saisi täten
oman toimitilan samoin vierailevat seurakuntaryhmät, puhumatYhdistys aikoo lähettää Fady Down takaan Karmel-vuoren seurakunvierailemaan Suomen ohella myös nasta.

työ, taide, ja rukous saisivat yhä
olla esillä Elian vuorella.
“Näin sanoo Herra Sebaot:
-- Katsokaa, miten teidän on
käynyt! Nouskaa nyt vuorille ja
kaatakaa puita. Rakentakaa temppeli, niin minä otan sen omakseni
ja täytän sen kirkkaudellani, sanoo
Herra.
-- Te odotatte paljon mutta saatte
vähän. Te viette sadon kotiinne,
mutta minä puhallan sen pois.
Miksi? kysyy Herra Sebaot.

-- Siksi, että kukin teistä ajattelee
vain omaa taloaan, vaikka minun
temppelini on raunioina.”
(Haggai 1:7-9)
Tuskin mistään löytyy vielä rakentamatonta paikkaa näin raamatullisessa kohteessa.
Suomalaisilla on nyt todella mahdollisuus panostaa Israeliin ja
koko ihmiskunnan tulevaisuuteen.
Lahjoita ystävä säännölliseti ja
uskollisesti nyt taide- ja kulttuurikeskuksen rakentamiseen Israelissa Karmel-vuorella.
Siitä voi tulla suuri siunaus myös
monille suomalaisille ryhmille ja
rukoilijoille.

Tulevan taide- ja seurakuntasalin ikknoista on suora näkymä Karmelin rinteelle
Sijoita säännölliseti Israelin Taide- ja rukouskeskus Karmeltyölle tulevien kuukausien ai- vuorelle: viitenumero: 136
kana!

Kuinka auttaa Ukrainan lapsia?
Itä-Ukrainan sotilaallinen konflikti on muuttunut tuhansille
perheille tragediaksi ja Ukrainan
suurimmaksi sosiaaliseksi ongelmaksi. UNICEFin tilastojen mukaan sota-alueen lapset ovat kärsineet mm. seuraavista asioista:
-580 000 lasta on kärsinyt ItäUkrainan sotatilanteesta -200
000 lasta tarvitsee sosiaalista ja
psykologista apua -90 000 lasta
on tarvinnut lääkinnällistä apua
-186 lasta on loukkaantunut -68
lasta on kuollut Näiden lasten auttamiseksi on syntynyt kansanliike
“Perheestä perheeseen”. Toiminta
syntyi Suomesta tulleen puhelun
johdosta. Yli 800 lasta on lähetetty
sota-alueelta kuntoutumaan perheisiin ja leireille Latviaan, Ransakaan, Tsekkiin, Sloveniaan, Bul-

gariaan, Saksaan ja USA:an, sekä
nyt Suomessa
Kiitos suomalaisille kristityille,
sota-alueen lasten fyysinen, henkinen, tunne-elämän ja hengellisen elämän laatu ovat palanneet
lähelle normaalia. Leirin rakkaus
ja huolenpito, luonnon kauneus ja
ystävät sekä yöttömän yön kokeminen ovat ollet tärkeitä toipumisessa.

Erään leiriläisen vanhemmat kirjoittavat:
“Perheemme elää konfliktialueella. Joka päivä näemme sotatapah-

tumia, mikä aiheuttaa paniikkia ja
pelkoa jatkuvasti erityisesti lapsissa. Ilman Perheestä perheeseen
projektia emme olisi saaneet lapsiamme turvaan ja rauhaan pois sotaalueelta. Lapsemme sai rohkeutta,
uskallusta ja toivoa elämäänsä.
Tällainen leiri on enemmän kuin
leiri, se kertoo siitä mitä ihmisten
uhraukset voivat toisille lähimmäisille antaa.
Olemme vaikuttuneita ja kiitollisia”. Jos sinun sydämelläsi on auttaa Ukrainan lapsia. Harkitse heidän vastaanottamistaan tai lähetä
apua Pyhän Maan Kristittyjen
kautta.
Viitenumerolla: 178
Alina Malko - projektin koordinaattori, Global Christian
Support

A n ta m i s e n s i u n a u s
Tässä lehdessä on esitelty tärkeitä
mahdollisuuksia antaa eteenpäin
omastaan. Jumalan valtakuntaan
sijoittaminen on kaikkein tärkein
ja kestävin sijoitus mitä varoillaan voi tehdä.
Luuk.16:1-9 mukaan varojen viisas käyttäminen tuo iankaikkisen
siunauksen. Vertauksessa tehdään
ystäviä ‘väärällä mammonalla’
jotta avun saajat kerran ottavat lahjottajan luokseen. Hengellinen työ

synnyttää tätäkin pysyvämpää satoa ja hedelmää. Suomalaisten varat ovat nykyisin suuressa määrin
rahastoissa ja pankkitileillä. Siellä
ne eivät vielä kasva iankaikkista
korkoa. Siksi on tärkeätä sijoittaa
iankaikkisille tileille.
Kristillinen avustustyö on sijoittamista taivaaseen saakka. Siellä
varat eivät katoa mihinkään vaan
kristitty tallettaa samalla aarretta
taivaaseen.

Harkitse tämän tiedon varassa
kuinka paljon voit sijoittaa iankaikkiseen hyvään. Jumala siuntakoon sijoituksesti.
Iloista antajaa Jumala rakastaa!
Sitoudun mielessäni antamaan
______________ euroa.

www.keymediacarmel.org

Pyhän maan konserttikiertue
El Carmel -yhtye konsertoi viikon
ajan Suomessa yhteensä 12 eri
konserttia. Ihmiset olivat vaikuttuneita siitä, kuinka rauhanteemalla pidetty konsertti puhutteli
sanomalla ja musiikillaan ja kuvataiteella.
Suurimmat yleisömäärät keräsivät
Kuopion, Seinäjoen ja Pietarsaaren
konserit. Yhteensä kuulijoita oli
reilu tuhatkaksisataa henkilöä.
Hepreaksi, arabiaksi ja suomeksi
lauletut hengelliset kappaleet toivat Lähi-Idän ja Pyhän maan aivan
kuulijaa lähelle. Konserttisarjalle
toivotaan jatkoa tulevaisuudessa.
Haifan taidekseskus ja musiikkikeskus saivat yhdistää voimansa
ja taitonsa tärkeää projetia varten.
Soittajat lähtivät talkoohengessä
matkaan ja saivat siunauksen tästä
Suomen kiertueesta. Kiitos!

Kiitos, että olet mukana tukemassa
Pyhän Maan Kristittyjä
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