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JOULULAHJA KIRGIISIAAN
Kirgiisia
tunnetaan
hevosistaan,
metsästyshaukoista ja –kotkista ja vahvasta
ruokavaliosta. Pyhän Maan Kristityt ry:llä on
kontaktipastori Kirgiisiassa, pastori Andrei
Partniagin, hän kertoo:
”Maassamme on sähkökriisi. Lastenkotia on
lämmitetty sähkölämmityksellä, mutta tänä
vuonna on rakennettava keskuslämmitys.
Hallinto haluaa pitää vähäisen sähkövirran
omissa toimitaloissaan. Olemme saaneet jo
hankittua lämpökattilan ja seuraavana on
vuorossa
putkiston
ja
pattereiden
rakentaminen. Talvemme ovat runsaslumisia ja
kylmiä” Kirgiisian lastenkotityötä autetaan
yhdistyksen yleisavustuksin, keräystarve on
6000e.

JOULU PYHÄLLÄ MAALLA 2021
Israelissa ja Palestiinassa joulu on lähinnä kristittyä vähemmistöä (2%
väestöstä) koskettava juhla-aika. Vaikka Pyhä Maa ja Betlehem on
joulujuhlan syntypaikka, tuovat erilaisten uskontojen perinteet paljon
lisämausteita juhliin. Omaleimaisesti joulu sijoittuu Palestiinan
Betlehemiin ja pääsiäinen Pyhän Maan jaettuun Jerusalemiin.
Jerusalemin Caspari-keskus luo vuoropuhelua juutalaisten, kristittyjen
ja messiaanisten juutalaisten välille Seuraavassa Caspari-keskuksen
uutiskirjeestä keväältä 2021, Tanja Shoshani, projektikoordinaattori
kirjoittaa: Israel sijaitsee kolmen maanosan risteyksessä, jossa
kohtaavat vaikutteet kaikista ilmansuunnista. Asukkaat ovat tulleet
esimerkiksi juutalaisista yhteisöistä eri puolilta maailmaa. Jotkut
juutalaiset, jotka muuttavat Israeliin paluumuuttolain perusteella, eivät
itse asiassa ole juutalaisia rabbiinisen määritelmän mukaan.
Messiaaniset juutalaiset sijoittuvat – etenkin ulkopuolisten silmin
katsottuna – juutalaisuuden ja kristinuskon välimaastoon. He itse pitävät itseään juutalaisina, mutta
ortodoksijuutalaisuus luokittelee heidät kristityiksi, koska he uskovat Jeesukseen.

Eri kansanryhmät

Toiseksi suurin sektori israelilaisessa yhteiskunnassa on sen arabiaa puhuva väestö, johon kuuluu sekä
muslimeja että kristittyjä. Monet heistä ovat alueen syntyperäisiä asukkaita; jotkut ovat muuttaneet
ympäröivistä arabimaista joitakin vuosia tai vuosikymmeniä ennen Israelin valtion perustamista.
Myös hepreaa ja arabiaa puhuvien yhteisöjen sisällä kulkee jakolinjoja. Kumpaankin kieliryhmään kuuluu
ihmisiä varsin erilaisista taustoista. Heidän kulttuurinsa ja uskonnolliset tapansa poikkeavat suuresti toisistaan.
Isoimpien kansanryhmien lisäksi Israelissa on
monia vähemmistöjä: arabiaa puhuvia
druuseja, joita löytyy myös Syyrian ja
Libanonin
puolelta;
arabiankielisiä
beduiineja, jotka asuttavat alueita Israelissa,
Jordaniassa ja Egyptissä; armenialaisia, jotka
käyttävät joko hepreaa tai arabiaa riippuen
siitä, missä elävät; tšerkessejä, jotka ovat
yleensä sunnimuslimeja ja jotka osallistuvat
armeijapalvelukseen toisin kuin monet muut
vähemmistöt;
lisäksi
pieni
joukko
samarialaisia, jotka kuuluvat hepreaa
puhuvaan
yhteisöön
Holonissa
tai
arabiankieliseen yhteisöön Länsirannalla lähellä Nablusia. Näillä vähemmistöillä on omat koulujärjestelmänsä
ja kunnallishallintonsa.
Yhteiselo usein haastavaa
Etnisten ryhmien yhteiselo on usein haastavaa, mutta kokonaisuudessaan se kuitenkin näyttäisi toimivan
melko hyvin. Alakulttuurien välillä ei tosin aina ole paljonkaan vuorovaikutusta. Monet haluavat mieluummin
pysyttäytyä oman viiteryhmänsä ja traditionsa sisällä. He elävät käytännössä koko elämänsä omassa
kulttuurisessa kuplassaan. Voisi jopa väittää, että ryhmien väliset kulttuuriset lasiseinät ovat lähes
läpäisemättömiä. Huvittavaa kyllä, kun israelilaiset lentävät
ulkomaille, kaikki erilaisista taustoista tulevat matkustajat tuntevat
yhtäkkiä itsensä hyvin israelilaisiksi, ja se kokemus yhdistää –
samantekevää oletko uskonnollinen vai maallistunut, juutalainen
vai arabi, venäläistaustainen, etiopialainen, syntyperäinen vai
maahanmuuttaja. Kuva Israelin kansasta on kuin mosaiikki:
erilaiset pienet palaset muodostavat yhden kokonaisuuden.
Lasiseinät särkyvät
Kirjoitan tätä artikkelia toukokuussa 2021, jolloin eri puolilla Israelia on puhjennut yhteenottoja.
Niitä on myös kaupungeissa, joissa etniset ryhmät ovat vuosikymmenien ajan tulleet hyvin toimeen
keskenään. Arabien ja juutalaisten asuttamilla alueilla on viime aikoina nähty äärimmäistä väkivaltaa. Autoja
ja taloja on poltettu, ja vihan lieskat loimuavat. Poliittisia jännitteitä on toki ollut jo kauan, mutta tällainen
vahingonteko naapurien kesken on uutta. Yhtäkkiä kuplat ja lasiseinät ovat alkaneet säröillä. Monet
pelkäsivät, että kolmas intifada alkaa. Onneksi Israel ja Hamas onnistuivat solmimaan tulitauon taisteltuaan
yksitoista päivää. Ilmapiiri on kuitenkin edelleen jännittynyt, ja siellä täällä mellakoidaan.
Toivon kipinöitä rauhanomaisesta rinnakkainelosta
Pelottavien poliittisten näkymien keskellä erottuu myös toivon kipinöitä: viimeisimmän konfliktin aikaan ja
vielä sen jälkeen tuhannet juutalaiset ja arabit ovat liittyneet yhteen korottamaan äänensä rauhanomaisen
rinnakkaiselon puolesta. Jotkut mielenosoituksista edustavat vasemmistolaisia näkemyksiä ja ajatusta kahden
valtion mallista, toisten ruohonjuuritason liikehdintöjen takana vaikuttaa laajempi poliittisten ja
uskonnollisten vakaumusten kirjo. Yksi tällainen esimerkki on Women Wage Peace (Naiset lietsovat rauhaa).
Lisäksi ihmiset ovat halunneet vastustaa vihaa ja puhuneet sovun puolesta vaikkapa liittymällä Facebookryhmään Jews & Arabs Refuse To Be Enemies (Juutalaiset ja arabit kieltäytyvät olemasta vihollisia).
Jeesuksen seuraajatkaan eivät ole vaienneet. Kansallinen messiaanisten pastorien ja vanhimpien verkosto
antoi 17. toukokuuta julkilausuman, jossa valitettiin suhteiden kärjistymistä: “Me Israelin juutalaiset ja arabit,

jotka jaamme saman uskon Jeesukseen Messiaana ja Herrana, julistamme, että meillä on keskinäinen yhteys
ja veljellinen rakkaus, joka perustuu uskoomme ja Raamatun kirjoituksiin — väkivalta ja vihan ilmaukset
raastavat sydäntämme. Elämme kaikki tässä maassa yhdessä, eikä meillä ole muuta kotia.” Teksti jatkuu
kutsumalla kaikkia uskovia ilmentämään yhteyttä rakkaudessa ja
keskinäisessä auttamisessa ja siten vastustamaan maassa riehuvia
saatanan voimia.
On ilmeistä, että konfliktissa on kaksi tasoa: poliittinen ja
arkipäivän taso. Poliittisesta näkökulmasta tarkastellen on pakko
todeta, että tätä ongelmaa ei luultavasti kyetä ratkaisemaan
lähitulevaisuudessa. Käytännön tasolla useimmat israelilaiset
kuitenkin haluavat palata mahdollisimman nopeasti normaaliin
elämään – tai ainakin siihen, mitä täällä on totuttu pitämään normaalina. Kuplassa eläminen on ollut tapa, jolla
ihmiset erilaisista kulttuurisista ja uskonnollisista taustoista ovat menestyksekkäästi sukupolvien ajan
kyenneet säilyttämään rauhan. Tämä voidaan siis nähdä positiivisena asiana, ja toivomme, että jonkinlainen
sopusointu palaa pian. Samalla jatkamme unelmoimista paremmasta ja rukoilemme rauhaa Jerusalemille.
PYHÄÄN MAAN KRISTITYT RY:N ISRAEL-TYÖ KESKITTYY HAIFAN ALUEEN EVANKELIOINTIIN

YRJÖ TYYSKÄ IN MEMORIAM
Pyhän Maan Kristityt ry:n uskollinen esirukoilija ja kokki, Yrjö Tyyskä (26.3.1949-5.9.2021) nukkui sairauden
uuvuttamana syyskuulla 2021. Yrjö syntyi sodan jälkeen Varkaudessa turkisvälittäjä Kalle ja
Alina Tyyskän perheeseen. Yrjöllä oli yksi veli ja sisar sekä pienenä poisnukkunut toinen veli.
Nuoruusvuosinaan Yrjö toimi baarimikkona mm. Aulangon hotellissa, sekä monissa suulähetystössä. Ykä ehti
palvella mm. Urho Kekkosen juhliin liittyvissä tarjoiluissa ja monissa muissa suurissa tilausruokailuissa. Äiti
oli kuollut nuorena ja maailman meno vei nuorukaisen elämän sivuraiteille.
Yrjö löysi uskon elämän vuoden 1995 paikkeilla, jolloin hän pelastui kadun
miehen ja kodittoman elämästä. Hän aloitti tuolloin harjoittelun Ähtärin
helluntaiseurakunnassa laitoskokiksi, myöhemmin hän palveli jakson
Jyväskylän Vapaaseurakunnassa. Matkan varrella Yrjöön syttyi suuri Israelrakkaus. Hän oli mukana Pirkanmaan Israelin Ystävyysseura ry:n toiminnassa.
Juutalaislasten ja -vanhusten leirit tarvitsivat vuosittain kokkia Kangasalan
Heinäkallion leirikeskuksessa. Myöhemmin Kuhmossa Yrjö kuului Pyhän Maan
Kristityt ry järjestöön.
Pienituloisen eläkeläisen elämä ei aina ollut helppoa. Vuonna
2003 Yrjö pelastettiin
Jyväskylän
linja-autoasemalta
kodittomana
Vaajakoskelle, missä kristityt pitivät hänestä huolen. Yrjö alkoi palvella
Vaajakosken Baptistiseurakunnassa 14 vuoden ajan. Jouluina ja juhlapyhinä
Ykä suuntasi KAN-kodeille (kristilliset alkohollsti- ja narkomaanikodit)
tekemään juhlapyhien ruokia alatien kulkijoille.
Kuhmoon Yrjö sai kosketuksen palvellessaan Kajaanissa Rauhan Majatalossa vuoden 2016 aikana. Hän liittyi
kuhmolaisten Israel-matkalle ja sai sieltä monia tuttavia. Alttiuden osoituksena Yrjö tuli auttamaan
lähetysmyyjäisiin Kuhmoon keväällä 2017, saman vuoden keväällä hän tohti jo muuttaa Kuhmoon asumaan.
Kesällä syntyi Cake & Gallery, lähetysaiheinen taidekahvila eräliikkeen tiloihin Rajakadulla. Syksyllä 2017
Ikolan pappilan ollessa tyhjänä mies oli valmiina lounasruokailujen järjestämiseen ja Ikolan Pappilan Kahvila
oli saanut alkunsa. Ikolassa lounasruokailut syntyivät kolmen talven ajan. Yrjön kädenjälki osoitti miten
ihmiset kaipaavat kokoontumistilaa ja kotiruokaa. Ikolan kahvilassa käytiin lukemattomat seurustelut kokin
ja asiakkaiden, monien ikäihmisten kesken. Ikolan pappilan tulevaisuus on tulossa paljolti Yrjön luoman
kahvilan hengen jatkumoa.

Ykä järjesti Kuhmon seurakuntatalon alakerrassa kolmena jouluna ruokailun yksinäisille. Samoin hän palveli
Kuhmon Vapaakirkossa mahdollisuuksien mukaan rukouksen armolahjallaan. Korona-ajan saapuessa
maaliskuussa 2020 Yrjöllä alkoivat samaan aikaan syöpähoidot. Vuoden hän kulki hoidoissa uskollisesti
mutta kaipasi samalla tekemistä. Niinpä kun kutsu kävi Raatteen vanhalle
rajavartioasemalle kesällä 2021, Yrjö vastasi heti myöntäväsi. Raatteessa
kävi runsaasti turisteja ja seurallinen Yrjö sai kokea paljon ystävyyttä sekä
myös kaipaamaansa yksityistä rauhaa ja tilaa toimia myös aivan itsekseen,
kuhmolaisten ja suomussalmelaisten avustaessa.
Ykä ehti kulkea turisti- ja lähetysmatkoilla mukana Israelissa, Palestiinassa
ja Ukrainassa lukuisia kertoja, sekä Georgiassa ja Kroatiassa. Yrjö rakasti
myös Unkarin maata, mutta ei koskaan ehtinyt siellä vierailla. Ykä nukkui
pois Kajaanin sairaalassa rauhallisesti 4.-5.9. välisenä yönä. Edellisenä
aamuna hän oli vielä istuallaan aamupalalla. Yrjön elämäntarina on
kertomus siitä, miten Jumala muuttaa ihmisen elämän täysin. Hän oli
esimerkki ihmisestä, joka toteutti saamaansa lahjaa ja elämäntehtävää
Jumalan kunniaksi.
Ykää jäivät kaipaamaan sisarusten lapset, ystävät sekä luterilaisesta,
helluntai-, vapaa- ja baptistikirkoista sekä eri lähetysjärjestöistä. "Autuaita
ne, jotka tästä lähtien kuolevat Herran omina. He ovat autuaita, sanoo
Henki. He saavat levätä vaivoistaan, sillä heidän tekonsa seuraavat heitä."
(Ilm 13:13)
Raatteen Kahvila:
Raatteen vartioasema lähetystyön hyväksi oli auki 25.6
- 31.8. (sekä 8.9). Kävijöitä piha-alueella n. 5000 hlö,
Kahvilassa n. 15-60hlö päivittäin. Ykä oli kokkina
heinäkuun loppuun asti, sitten löytyi yksittäisiä
avustajia sekä Anttosten perhe matkalla Kazakhstaniin
ylläpiti kahvilaa 10 päivää. Myös Ukrainan
suurlähetystyö iloitsee kahvilasta näin tärkeällä
historiallisella paikalla.
Ykän muistotilaisuus löytyy YouTubesta hakusanalla 'Yrjö Tyyskän siunaustilaisuus'. Ykän uurna laskettiin
Varkauden hautausmaalle la 20.11 omaisten toimesta. Ykän muistolle on keräys Ukrainan ja Israelin lasten
ja kodittomien auttamiseksi, tiedonanto Ykän muistolle. Ykän ainutlaatuista palvelutyötä muistaen!

TYÖTÄ VOIT TUKEA VIITENUMEROILLA: APUSI ON NYT TÄRKEÄÄ!
Pyhän Maan Kristityt ry Osuuspankki FI49 5177 0020 0849 98 /
Viite: 110 Israel, 3117 Ukrainan kodittomat, 178 Lastenleirit, 123 Yleiskannatus
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. 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 (www.keymediacarmel.org).

Lisäksi varoja käytetään Ukrainassa kodittomien asuntoloiden kunnostus- ja ylläpitokuluihin, sekä sosiaaliseen avustustyöhön
Ukrainassa Global Christian Support -järjestön kautta. Varoja käytetään myös Israelia ja Lähi-ltää koskevaan tiedotustyöhön,
evankeliointityöhön Suomessa sekä lastenleirien järjestämiseen Ukrainassa ja Suomessa yhteistyössä Global Christian Support järjestön kanssa (www.gcshelp.org).

TUTUSTU KIRJOIHIN YM. www.holyland.fi Liitteenä Vuosiraportti!

