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ISRAEL KORONAN MYÖTÄ ETURIVISSÄ
Suomi ja Israel juhlistivat 70 vuoden
virallisia diplomatiasuhteita presidentti
Sauli Niinistön vierailulla Israeliin
tammikuussa 2020. Koronapandemian
puhjettua Israel on jatkuvasti ollut
koronataistelun
eturivissä
torjuntakeinojen, rokotusten ja yhteiskunnan
uudelleen avaamisen suhteen.
Israel on kokenut koronan suhteen kolme
selvää virusaaltoa. Yhteensä vuoden
aikana on ollut yli 800 000 sairastunutta ja
yli 6000 COVID 19- virukseen
kuollutta. Israelissa on pidetty vuoden
aikana kolme sulkutilaa, joista viimeisin
on ollut vuodenvaihteesta maaliskuun
puoliväliin.

Presidentit Sauli Niinistö ja Reuven Rivlin 22.1.2020 – Tel Aviv

Koulut ovat on olleet suljettuina koko vuoden ajan ja opetus on pidetty etänä. Seurakunnissa vain alle 10 on
ollut voinut kokoontua ja välillä on ollut täysi sulku myös kirkkoihin ja seurakuntiin. Liikkumisrajoitus on
ollut kolmena eri ajanjaksona ja turvamääräykset tiukkoja. Sulkujen aikana on saanut liikkua 1000 metriä
ympäri omaa taloa. ruokakauppaan tai apteekkiin on saanut lähteä tai töihin jos olet yhteiskunnallisesti
hyödyllisessä ammatissa, kuten lääkärit tai hoitaja. Rokotukset ovat edennet vauhdilla ja maa etenee kohti
täysrokotuksia. Tartuntojen määrä on Israelissa radikaalisti laskenut rokotusten myötä (11 000/vrk ->
300/vrk). Tarkoituksena on avata bisnekset piakkoin ja toivottavasti matkailukin ensi syksynä.

KAMIL

DOW’N

suomalais-arabialainen
taidenäyttely ehdittiin avata Betlehemin
kulttuurikeskuksessa ennen vuoden takaista
koronasulkua. Luterilaisen kirkon pastori ja
Suomen
suurlähetystön
edustaja
olivat
aktiivisesti auttamassa tätä siltojen rakentamisen
näyttelyä.
Palestiinan
alueilla
koronatilastot
ovat
epävarmempia, mutta virus on pyyhkäissyt läpi
väestön, usein jopa 10% kylien asukkaista on
sairastanut koronan. Sairastuneita on yli
230 000 ja kuolleita yli 2500 henkilöä.
Palestiinassa odotetaan myöskin kovasti
kristittyjä turisteja, koska niin paljon elämisen
mahdollisuuksia on koronan tähden sulkeutunut.
Mirja ja Kamil Dow, Mitri Raheb ja Suomen edustusto, Betlehemin näyttelyn avajaiset.

YMPÄRISTÖKATASTROFI JA NELJÄNNET VAALIT
Helmikuun 2021 katastrofi oli suuri
Öljyvuoto Välimerellä lähellä Israelin
rannikkoa. Öljyä rantautui Israelin rannoille
aina Libanonin rajalta Gazan rajalle saakka.
Rantojen siivoustyö voi kestää kuukausia,
jopa vuosia. Öljyyn on menehtynyt jo valas
ja monia merikilpikonnia. Öljy on tuhonnut
luonnollisesti uimarantoja ja niiden
siivoamisella on jo kiire, ennen kuin öljy
imeytyy maaperään. Merkillistä on, että
vielä ei ole voitu jäljittää tankkeria, joka
olisi suuren öljyvuoden aiheuttanut, vaikka
ainakin kolme tankkeria on jäljitetty ja
pyritty tutkimaan rannikon alueelta.

Öljyinen sillivalas tutkittavana , paino 27,5 tonnia!

Katastrofiepäilyt ovat kohdistuneet myös iranilaiseen tankkeriin. Kaiken huipuksi Iranilaiset ampuivat
ohjuksen kohti Israelilaista rahtilaivaa 25.3.2021 Persianlahdella. Alukseen tuli vakava osuma!
Israelin Knessetin parlamenttivaalit maaliskuussa 2021 jättivät jälleen epäselvän lopputuloksen: vallitseva
Netanjahun liittouma jäi yhdeksän paikan päähän enemmistöstä, vaikka Netanjahun Likud-puolue onkin
suurin puolue. Vastapuoli keskustalainen Yesh Atid liittolaisineen jäi vain neljä paikan päähän parlamentin
ennemmistöstä. Naisia tuli valituksi vain alle neljäosa parlamentin paikoista. Kyseessä oli historiallisesti
neljännet vaalit kahden vuoden aikana, eikä sopuhallitusta tunnu nytkään syntyvän.

KIRKKORAKENNUS KARMEL-VUORELLE
Evankeliumin työ on kokenut hidasteita. Haifan taidekeskus on toiminut vain etäopetuksella. Taidekeskuksen
uudisrakennus Karmel-vuorella on edennyt hiljalleen. Edessä on seuraavana vesiputkien ja sähköjohtojen
asentaminen. Tuohon projektiin tarvitaan noin 18 000 euroa seuraavan vaiheen saavuttamiseksi.
Taidekeskukseen tulevat tilat sekä kristilliselle taideopetukselle että Karmel-vuoren seurakunnalle.

ISRAELIN TYÖTÄ VOIT TUKEA VIITENUMEROILLA: APUSI ON NYT TÄRKEÄÄ!
Pyhän Maan Kristityt ry
Osuuspankki FI49 5177 0020 0849 98 / Avustustyön viite: 110 Israel
Rahankeräyslupa RA/2021/303. Lupa on voimassa 12.3.2021 alkaen. Keräystavat: Yleisöön vetoaminen seuraavien tapojen kautta: Internet,
lehdet ja esitteet, tilaisuudet ja tapahtumat, sähköposti, puhelinsoitot.v Kerätyillä varoilla katetaan Israelin Haifassa kristillisen taide- ja
kulttuurikeskuksen vuokra- ja ylläpitokustannuksia sekä kurssimateriaaleihin liittyviä kustannuksia Keymedia Carmel -yhdistyksen
kautta (www.keymediacarmel.org). Keskuksessa järjestetään julkisia taide- ja rauhankasvatus-kursseja. Varoilla tuetaan myös taidekeskuksen
uudisrakennuksen loppuun rakentamista Haifan alueen Isifyan kylässä Karmel-vuorella.

TUTUSTU MYÖS KIRJAUUTUUKSIIN: www.holyland.fi info@holyland.fi

UKRAINAN PROJEKTIT - VUOSI 2021
Global Christian Support - Odessan työssä on kaiken aikaa suuria haasteita ylitettävänä. Talvi oli
runsasluminen ja avustusteltta olivat kaupungin keskustassa kuuden viikon ajan. Kaikki sujui
sopuisasti. Tänä keväänä seurakunta joutuu siirtymään vuokratiloista muualle, samoin kun seurakunnan
yläkerrassa ollut 100 hengen invalidien asuntola. On tutkittu monia vanhoja taloja, mutta ne ovat olleet liian
kalliita ostaa. Odessan työ on päättänyt rohkeasti ryhtyä rakentamaan ja ylläpitämään kolmea eri projektia
Odessan lähiseudulle:

1. Lastenkoti ja humanitäärisen avun
varasto.
Orpolasten asuntola 70 lapselle on rakenteilla. Dalnikin
kylään syntyneiden avustuskeskuksen ja suuren
miestenkodin tontille. Saksan kristityt lahjoittivat jo
humanitäärisen avun varastorakennuksen, missä voidaan
kätevästi käsitellä paljon avustustavaraa kuivissa tiloissa
yhtä aikaa. Samalla on jo aloitettu rakentamaan
lastenkotia noin 70 avun tarpeessa olevalle lapselle.
Tämä lastenkoti tulee olemaan laadukas paikka lapsille
toipua ja kasvaa maaseudun ympäristössä.

2. Kirkko ja invalidikoti rakenteilla
Parin kilometrin päästä lastenkodista on varattu tontti, johon voidaan rakentaa myös uudisrakennus. Siihen
siirtyisivät Odessan keskustasta irtisanotun invalidikodin asukkaat sekä seurakunnan kokoontumistilat.
Arvioitu budjetti on ollut noin 140 000 dollaria, josta noin kolmasosa on saatu jo keräyksillä kokoon. Aikaa
erityisesti tontin lunastamiseen 14. huhtikuuta saakka, joten apusi on elintärkeää tähän projektiin! Nämä kaksi
projektia yhdessä tulevat muodostamaan tärkeän evankeliumin työn keskuksen myös Odessan länsilaidalla
sijaitsevia kyliä ajatellen

3. Lastenleirit: koronan keskellä työ kasvaa eteenpäin
Ukrainan lasten talvileiri pidettiin alkuvuodesta
Vinnitsan
seurakunnan
kanssa
KeskiUkrainassa. Leirillä oli yli 50 lasta ja tunnelma
oli hyvä. Koronaepidemia rajoitti merkittävästi
leirin toimintaa, mutta vetäjät ovat kiitollisia
saatuaan leirin pidettyä.
Kesäleirejä on suunnitteilla heinäkuulle 2021,
leirille tulisi 150 lasta Itä-Ukrainan sotaalueelta. Kahdeksan päivän leirille on
ilmoittautunut jo 50 vapaaehtoista auttajaa!
Leirin
teemana
on
”Ota
hetkestä
kiinni”. Suomalaisten apu on auttanut näiden
leirien ylläpidossa vuosittain. Leirin järjestäjät
kiittävät suuresti, että näin suuret ponnistukset
ovat olleet mahdollisia. Leireillä lapset oppivat Raamattua, uskonelämää ja samalla englannin kieltä,
taiteita ja askartelua. Leirin tausta-ajatus on psykologinen ja hengellinen toipuminen köyhyyden ja
konfliktien aiheuttamista peloista ja epävarmuudesta. Ensi kesän lastenleiri tulisi olemaan suurin leiri,
jonka yhteistyötahomme on koskaan järjestänyt. Muistetaan asiaa rukouksin.

JOULUKUUN KATASTROFI: KAKSI TYÖNTEKIJÄÄ KUOLI!
Suuri
surun
päivä
koettiin
Ukrainan
avustustyössä viime vuoden 2020 lopulla. Kolme
hoitokotien työntekijää oli vaihtamassa tien
reunalla auton rengasta. Paikalle törmäsi
rattijuoppo
tuhoisin
seurauksin:
Kaksi
vastuunkantajaa menehtyi. He olivat pastorin
’oikea käsi’ ja avustaja Sergey Kovalev ja nuori
innokas evankelista Alexey Boyko (alakuvissa).
Alexey oli mennyt juuri kesällä vihille
nuorikkonsa kanssa, mikä valtava tragedia hänen
perheellensä1
Pastorin oma poika Stanislav (vieressä) joutui
sairaalaan ja oli koomassa monia päiviä. Kiitos
Jumalalle, hän heräsi ylös, joutui leikkauksiin ja on toipunut hiljalleen. Nyt hän jälleen palvelee
seurakunnassa.
Rattijuopon aiheuttama tuho ja hävitys oli vahva
muistutus siitä, mitä paholainen tekee alkoholin kautta
ihmisten elämässä. Survevia ihmisiä jäi paljon,

ja kodittomien avustustyö koki kovan
kolauksen. Tapauksen johdosta tiimit
jatkavat
työtään
silti
yhä
päättäväisemmin!
Ukrainassa on myös koronapandemia niittänyt satoaan: Maassa on ollut yli 1,5 miljoonaan
koronatartuntaa ja yli 31 000 tautiin kuollutta.

Myös Ljubnyn kaupungin seurakunnan vanhainkoti on yhä rakenteilla!
UKRAINAN TYÖTÄ VOIT MUISTAA VIITENUMEROILLA: APU ON NYT AJANKOHTAINEN!
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