Israelin Ystävät ry
Turunseudun osasto
Kesä 2020

Turun paikallisosasto laajenee siten, että Naantalin ja Vakka-Suomen osastot liitetään Turkuun.
Tämä ei kuitenkaan estä sitä, etteikö näissä osastoissa voitaisi järjestää edelleen omia tilaisuuksia.
Rabbi Simon Livsonin ja Ilkka Vakkurin vierailu Turun juutalaisessa
synagogassa 15. ja 17.06. klo 18.30.
Kerralla mahtuu 45 henkeä ilmoittautumisjärjestyksessä.
Mukana
kuvallinen henkilötodistus. Miehillä
kipa tai muu päähine. Maskisuositus. Ilmoittaudu Anna-Liisa
Heinoselle, 050 585 9831.Tervetuloa!

Syksyn sapattiateria oheisohjelmineen Turun Kristillisellä Kansanopistolla voitaneen pitää suunnitellusti syksyllä. Siitä ilmoitus
myöhemmin.
Turussa toivomme, että paikallisosastomme jäsenmäärä palautuisi
ennalleen ja tilaisitte edelleen
Shalom -lehteä. Ne ovat hyvä sijoitus tulevaisuuteen. Ilman sijoituksia ja uhrauksia ei synny myöskään tuloksia. (Risto Heinosen
vetoomus osaston vuosikokouksessa
24.02.2020)

Meillä on ennestään muutamia sähköpostiosoitteita, joita olemme
jo hyödyntäneet. Tämä kirje tulee osin sähköpostilla mutta pääosa
kirjepostina. Jatkon kannalta toivomme, että ilmoitat sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi yhteydenpitoamme varten.
Näin säästämme ja myös nopeutamme tiedon kulkua.
Käsittelemme yhteystietojasi luottamuksellisesti.
Vastausosoite: mikko.luokkakallio@saunalahti.fi
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Puhnro alla.
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Pidetään yhteyttä

Kansikuva Mikko Luokkakallio

T

urun juutalainen seurakunta on vuonna 1919 rekisteröity uskonnollinen
yhteisö. Sen käyttämä synagoga valmistui lainarahalla osoitteessa Brahenkatu 17
jo vuonna 1912. Tämän Jugendia edustavan pyhätön suunnittelivat venäläissyntyinen August Krook (1893-1935) ja
inkoolaislähtöinen Johan Eskil Hindersson (1869-1941). Krookin merkittäviä töitä ovat mm Porissa Junneliuksen
palatsi ja Porin puuvillatehdas. Lisäksi
hän on suunnitellut ympäri Suomea kymmeniä arvorakennuksia. Hinderssonin,
joka oli myös Turun kaupunginarkkitehti, kestävä kädenjälki on edelleen
nähtävissä mm Turun keskuspaloasemassa, Kuopion seitsemässä kohteessa,
kuten Kuopion Taidemuseo, Kuopion
kaupunginhotelli ”Renkku”.
Helsingin ja Viipurin synagogien
ohella Turun synagoga ovat ainoat
Suomessa.
Turun seurakunnassa on runsaat 100
jäsentä. Suomen ainoa rabbi Simon Livson on myös Turun ja Helsingin seurakunnan rabbi.
@Ilmoita sähköpostiosoitteesi @
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sraelin Ystävät ry Turun paikallisosaston
vuosikokous
pidettiin
24.02.2020. Hannu Elo ilmoitti väistyvänsä puheenjohtajan paikalta, jossa
hän toimi n.30 vuotta. Harvinaista uskollisuutta, pitkämielisyyttä ja asian eteen
työskentelyä paitsi osastossa, myös
Varsinais-Suomen piirissä, ja myös
liittohallituksen pjana aikoinaan. Tuskin
kukaan muu meistä on antanut aikaansa
ja työpanostaan näissä puitteissa yhtä
paljon kuin hän. Lausuttu kiitoksen sana
ei tässä yhteydessä tee täyttä oikeutta
itse asian kanssa, koska me emme edes
tiedä, mistä kaikesta olemme hänelle
kiitoksen velkaa. Sitä vastoin sanon 1.
Kor 4:5 loppuosan sanoin: Hän valaisee
pimeyden kätköt ja tuo esiin sydänten
ajatukset, ja silloin itse kukin saa
kiitoksen Jumalalta.
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Hallitukseen valittiin Mikko Luokkakallio, Aulis Pettersson, Anna-Liisa
Heinonen, ja pjaksi allekirjoittanut.
Varajäseneksi valittiin Sara Helin.
Hallitus
kokoontui
06.03.2020
suunnittelemaan toiminnan suuntaviivat ja päätapahtumat. Pian kokouksen jälkeen alkoi kuulua ääniä
erilaisista
rajoituksista
koronaviruksen johdosta, joka muutti sekä
meidän että kaikkien muidenkin
yhteisöjen, yritysten ja yksityisten
ihmisten toimintasuunnitelmat täydellisesti. Kukaan ei edes tiedä,
palautuuko maailma enää ikinä
jotakuinkin ennalleen. Se kyllä tiedetään, että näinä aikoina syntyy
maailmanlaajuisesti ja massiivisesti
uutta velkaa, työttömyyttä, konkursseja ja kuolemia. Ainakin tässä
mielessä peruuttamatonta. Oman
toimintamme suhteen olemme odottavassa tilassa. Ks takasivu.
Kuten suurista maailman tapahtumista nykyisin yleensä, on tästäkin
mediassa esillä monta ns. Vaihtoehtoista totuutta. Sekulaari maailma
ei kuitenkaan ota huomioon Jumalan
suunnitelmia, vaan pohtii vain, kuka on
lähinnä syyllinen sekasortoon. Uskovat taas ymmärtävät, että Jumalan
sana ja profeetallinen suunnitelma
toteutuu kokonaisuudessaan myös
siltä osin, kun on kyse kylvämisen ja
niittämisen laista. Jos ihmiset kylvävät
homoutta, epäjumalanpalvelusta, noituutta, väkivaltaa, rosvousta, valehtelua, anteeksiantamattomuutta tms,
@Ilmoita sähköpostiosoitteesi
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ei sato näistä siemenistä voi ikinä
ollakaan hyvä. Jumala on pysäyttänyt maailman hullunmyllyn
hetkeksi. Ihmisten on pakko
pysähtyä
ja
miettiä,
mikä
elämässä on tärkeintä.
Jumalan tarkoitus on, Israelista
alkaneen Jumalan järjestämän
pelastustapahtuman loppuunsaattaminen ennen kuin tämän
aikakauden loppu tapahtuu. Israelissa tapahtui kaikki olennainen,
joka
valmisti
pelastussuunnitelman Hänen puoleltaan valmiiksi. On kestänyt nämä 2000
vuotta, jonka aikana Hän on
osoittanut suurta laupeutta ja
pitkämielisyyttä
odottaessaan,
että
ihmiskunta
sovituksen
omaksuisi ja kääntyisi Hänen
puoleensa,
ja
että
Hänen
Sanansa tulisi käännetyksi ja
levitetyksi maailman kaikkiin osiin.
Tuo työ on nyt loppuvaiheessaan.
Meidän pitää Sanan mukaan
tarkata aikain merkkejä. Kyllä me
huomaamme, että aika on
vähissä. Vielä jotain on profeetallisesti edessä ennen loppua, mutta sitten kun aika on
loppu, ovet suljetaan, seurakunta
temmataan, ja ne jotka jäävät
ulkopuolelle,
jäävät
ennen
näkemättömän ahdistuksen keskelle.
Tämä on vanha tarina. Jotkut
saattavat sanoa, no tätä on
jauhettu jo n. 2000 vuotta, eikä
mitään ole tapahtunut, vaikka

meidän Raamattumme sanoo,
että Hän tulee pian. Tässä on
kyseessä taas eräs väärä
käännös suomalaiseen tekstiin.
Alkuteksti tarkoittaakin: Hän tulee
äkisti. Siinä on vissi ero. Ja kun
Hän tulee yhtäkkiä, on myöhäistä
enää ottaa asioista selvää. Silloin
ei ole enää aikaa puntaroida,
luovuttaako sielunsa, tahtonsa ja
ruumiinsa kaikesta tahdostansa ja
ymmärryksestänsä Hänen käsiinsä. Monille se on pitkä prosessi, joka pitää aloittaa hyvissä
ajoin, mieluiten hyvinä päivinä.
Pitää olla valmis.
Israelin ystävinä kunnioitamme
kaikkea sitä mitä Israel on meille
Raamatussa antanut. Se on
meille syvän kunnioituksen lähde
ja avain pelastukseemme. Herra
on uskollinen ja laupias, suuri
armossa ja antaa anteeksi
pahimmatkin synnit niille, jotka
syntinsä tunnustavat ja ne
hylkäävät. Me myös tiedämme,
että Israelilla tulee vielä olemaan
hyvin merkittävä osuus maailman

V

almistu Herran kansa nyt vastaanottamaan, kun saapuu taivaastansa Kuningas päälle
maan. On Hänet maailmaan valkeudeksi suonut, Vapahtajaksi tuonut Jumala armossaan.
Suurelle vieraallemme nyt tietä raivatkaa ja portit sydäntenne Hänelle

historiassa. Juuri siksi vihollinen vihaa
tuota kansaa edelleen, kuten se vihasi
Jeesuksen syntymän aikoihinkin.
Vihollinen yrittää estää Jumalan
suunnitelmien toteutumisen.
Israelin ystävinä olemme näistä
tietoisia, vaalimme Jeesuksen/Jeshuan työtä, ja tiedämme, että Hän
pitää omistaan huolen, ja lopulta
kokoaa omansa – mutta vain omansa
- pois ja turvaan itse meille valmistamiinsa sijoihin. Näinä päivinä
puhutaan myös ns. Turvaetäisyydestä toisiin ihmisiin. Tarpeen tällä
hetkellä sekin, mutta kukaan ei puhu
turvaetäisyydestä siinä mielessä, että
pitäisi päinvastoin olla turvaetäisyydellä Jeesukseen eli kiinni hänessä. Vähempi ei riitä. Ei riitä, että
tietää hänen olevan olemassa. Pirukin
sen tietää. Pitää tulla tuntemaan hänet
ja kasvaa häneen. Jeesus sanookin
meille kaikille:Teidän pitää syntyä
uudesti ylhäältä. Uskontokuntaan
voidaan liittyä, mutta uskoon pitää
syntyä.
Risto Heinonen

aukaiskaa. Tie tehkää suoraksi. Te
laaksot kohotkaatte….
Nöyryyttä, hiljaisuutta Jumala rakastaa, ei kärsi kopeutta, ylpeitä vastustaa.
Kun sydän haluinen Herraansa odottaapi, se tietä valmistaapi tulolle Jeesuksen. (Virsi 7: 1-3)
4
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Tätä virttä lauletaan Adventin aikana.
Se kuuluu odotukseen – Jeesuksen,
Messiaan syntymäjuhlaan valmistautumiseen. Tämä kaikuu seurakunnissa,
kirkoissa ja kokoontumisissa, missä
vaan halutaan kuuluttaa yhdessä sydämeltä sydämelle Jeesuksen, Messiaan
syntymää, ja saapumista maan päälle.
Ja avata sydäntemme portit Hänelle –
raivata ja valmistaa tietä!
Valmistu Herran kansa, se on meille
tänä vaikeana aikana! Valmistautua ja
valmistaa niitä, joiden sydäntä Herramme Jeesus ei ole vielä saanut
avata. Onko meidän sydämemme auki
Hänelle ja haluinen vastaanottamaan
Hänen toisen tulemuksensa ääniä? Ne
äänet ovat nyt vieneet meidät kotiemme
hiljaisuuteen, kammioihimme – Hänen
eteensä kaikesta menosta ja ohjelmista. Nyt meillä on aikaa tulla Jeesusta
lähelle – Häntä, joka hylkäsi taivaallisen
kunniansa minun tähteni – meidän tähtemme ja kuoli Golgatalla vuodattaen
verensä rakkaudesta meihin. Tänä
vaikeana aikana Jeesus kutsuu meitä
lähelleen siihen ensirakkauteen niin
kuin silloin, kun luovutimme sydämemme ja elämämme Hänelle.
Me kuulumme Hänelle. Hän haluaa
ohjata ja olla lähiopetuksessa meidän
kanssamme, ei etäopetuksessa! Niin
kuin Betanian Maria, joka asettui
Herran jalkojen juureen ja kuunteli
Häntä, ja niin kuin Johannes, joka oli
Hänelle rakas ja nojasi Hänen rintaansa
vasten.
Ja
Hänen
kirkkautensa
väkevyyden mukaan kaikella voimalla
vahvistettuina
olemaan
kaikessa
kestäviä ja pitkämielisiä, ilolla, kiittäen
5

Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi
olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä
pyhillä on valkeudessa, Häntä, joka on
pelastanut meidät pimeyden vallasta ja
siirtänyt meidät rakkaan Poikansa
valtakuntaan. Hänessä meillä on
lunastus, syntien anteeksisaaminen.
(Kol. 1: 11-14)
Ja nyt tänäänkin erityisesti meille:
Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani,” sanoo teidän Jumalanne. Puhukaa suloisesti Jerusalemille ja julistakaa sille, että sen vaivanaika on
päättynyt, että sen velka on sovitettu,
sillä se on saanut Herran kädestä
kaksinkertaisesti kaikista synneistänsä.
Huutavan ääni kuluu: Valmistakaa
Herralle tie erämaahan, tehkää arolle
tasaiset polut meidän Jumalallemme.
(Jes. 40:1-3) Psalmista 84:7-8. Kun he
käyvät Kyynellaakson kautta, he
muuttavat sen lähteitten maaksi, ja
syyssade peittää sen siunauksilla. He
käyvät voimasta voimaan, he astuvat
Jumalan eteen Siionissa.
Ja Sinun muureillesi, Jerusalem,
minä asetan vartijat: älkööt he
milloinkaan vaietko, ei päivällä eikä
yöllä. Te, jotka ylistätte Herraa, älkää
itsellenne lepoa suoko. Älkää antako
Hänelle lepoa, ennenkuin Hän on
asettanut ennallensa Jerusalemin,
tehnyt sen ylistykseksi maassa. ( Jes.
62:6-7)

Anna-Liisa Heinonen
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Blaise Pascal 1623 - 1662

N

euvostoliiton hajoaminen ja
talouden alamäki mahdollistivat
myös merkittävän juutalaisväestön poismuuton pääosin Israeliin
ja USA:han. Yli miljoona siirtyi suoraan
omin neuvoin. Suomen kautta muutti
kymmenisen tuhatta.
Israelin Ystävät ry oli yksi merkittävin toimija muuton järjestelyissä.
Yhteyshenkilömme Pietarissa kokosi
ryhmän ja hoiti viisumit paljolti toimittamillamme lahjoitusvaroilla. Ryhmä kuljetettiin rajan yli ruokailuun,
josta jatkettiin
majoituspaikkakunnalle. Siellä
isäntäperhe oli
vastassa. Seuraavana iltana
keräännyttiin
ohjelmalliseen
ruokailuun. Aamulla noustiin
taas bussiin ja
ajettiin
lentokentälle ja sitä
@Ilmoita sähköpostiosoitteesi @

myöten Israelissa oleviin osoitteisiin.
Sain toimia kolmelle ryhmälle exodus
-yhteyshenkilönä Turussa. Tilaisuudet pidimme seurakuntakodeissa Mikaelissa,
Tuomiokirkkoseurakunnassa ja Raision
Vapaakirkolla.

Viereisessä kuvassa uskollinen menopelimme
Pietarin
Mikaelinkirkolla.
Alakerrassa oli Inkerin kirkon lehden
toimitus. Entinen saksalaissiirtokunnan
kirkkosali oli neuvostoajan peruina jaettu
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kolmeen
kerrokseen. Ylinnä kirkkosali,
keskellä
seurakuntasali ja
alakerrassa olivat
jäljellä vielä koneet
nahkahansikkaiden tekoon. Sivu 6
perhe on Terijoelta.
Veimme heille rahaa viisumia varten. He eivät olleet
Turun kautta muuttaneiden joukossa.
Viereisessä yläkuvassa vas. yhteyshenkilö Anatoli
Kleibermann, tulkki
Irina Lehtonen ja Risto Takkinen. Alakuvassa majoittajaperheet odottamassa
bussia. Vierailin Hanukan aikaan Pietarin
suuressa synagogassa, joka oli juuri
remontissa. Kävin myös koulussa, jossa
oli menossa heprean kielen tunti. Oli
mielenkiintoista seurata opetusta, josta

A

lija jatkuu edelleen tasaiseen
tahtiin. Suurimmat muutot tulivat
2018 Venäjältä 10707, Ukrainasta 6583 USA 3139, UK 541, LänsiEurooppa yht 4052. Vuoden 2018 alia
oli 30403 maahanmuuttajaa. Israelissa
ei keskustella samalla tavoin maahanmuutto-ongelmista ja kustannuksista kuin esimerkiksi Euroopassa.
Voit palauttaa mieleen liikuttavat ja
dramaattiset vaiheet Etiopian juutalaisten viimeisimmästä suuresta muutosta 1991. Silloin salaisessa Operaatio
Salomonissa tuotiin 24-25.05.1991
14325 juutalaista kotiin. Lunnaina piti
vielä maksaa $35 miljoonaa. Israel
@Ilmoita sähköpostiosoitteesi @ 7

ymmärsin muutamia tuttuja sanoja.
Israelissa 1980 tutustuimme Romanian Timisoarista tulleeseen perheeseen. Isä Lazlo Furedi oli paikallisen
musiikkikorkeakoulun professori, vaimo kristitty hammaslääkäri. Mukana
olivat iäkäs äiti ja perheen pieni poika.
Kaikki omaisuus piti jättää, ei edes
nahkavaatteita saanut mukaan. Vaimo
sai kyllä heti töitä. Professorin oli
aloitettava alusta. Hänellä oli aluksi
kaksi alle 10-vuotiasta viuluoppilasta,
yksi ruotsalainen ja meidän Liisa.
Lisäksi Lazlo moitti, miten venäläinen
”mafia” järjesteli parhaat musiikialan
paikat omilleen. Kateutta oli myös
kantaväestön keskuudessa siitä, että
maahanmuuttajilla oli määräaikainen
verovapaus tarvikehankinnoissa. Viereinen arkangelilaisperhe
asui kodissamme 1999 exoduksen aikana.
mobilisoi kaiken lentävän kalustonsa
kuljetuksiin. Eräälle Boeing 747 lennolle
lähti 1087 matkustajaa - lähes kaksinkertainen määrä sallittuun. Perillä heitä
oli 1088 - matkalla syntyi yksi lisää.
Neljä muutakin vauvaa syntyi muilla
lennoilla. Katso Shalom -lehti joulukuu
2016.
Voi olla, että Venäjän koronatilanne
ajaa juutalaisia enemmänkin Israeliin,
jolla on lupaava koronarokote hyvässä
vaiheessa. Katso kuva- ja videotunnelmia nettisivulta aliyah seminars,
joita järjestetään Venäjällä, Ukrainassa,
Suomessa, Latviassa ja Liettuassa.
Niissä annetaan informaatiota ja
opetetaan hepreaa. Mikko Luokkakallio
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nsimmäisen pääsiäisen jälkeisen
sunnuntain saarnateksti Joh 21
käsitteli Jeesuksen ilmestymistä
11 opetuslapselleen Genesaretin järven
rannalla, ja siitä, miten Jeesuksen
neuvoja noudattamalla he saivat suuren
kalansaaliin - 153 ilmeisen suurta kalaa
heittoverkolla. Heittäkää verkko veneen oikealle puolelle, oli rannalla
olevan tuntemattoman miehen yksinkertainen neuvo. Saaliista riitti syötävää
isolle miesjoukolle tuhdin aamiaisen
verran. Saattoi siitä liietä vielä jotakin
Sebedeuksen poikien kalatukkuunkin.
Kuusamon kirkkoherra Taina Manninen yhdisti radiosaarnassaan verkkokirkot ja tämän päivän maailman
tilanteen. Nyt on heitettävä uuden
karheita verkkoja ihmisten tavoittamiseksi, kun kirkoissa ja seurakuntien
tiloissa ei voida kokoontua. Nyt on
tilaisuus kokeilla verkkoa lapsuuden
ajan kirkossa tai muussa hengellisessä
yhteisössä, omassa rippi- tai vihkikirkossa. Äänen tai kuvan laatu voi olla
teknisesti heikkokin, mutta pääasia on,
että kanava on oikea ja on auki molempiin suuntiin. Mutta ennen kaikkea
taivaallisen netin pitää toimia.
Johannes käyttää itsestään itserakkaalta haiskahtavaa määrittelyä: se
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opetuslapsi, joka oli Jeesukselle
rakkain. Sama opetuslapsi, joka ei
muistanut mainita evankeliumissaan
tai kirjeessään kirkastusvuoren tapahtumista ja jonka äiti Salome oli
vaatimassa pojilleen paikkoja Jeesuksen oikealta ja vasemmalta puolelta. Lue Matt. 20:20-28. Jeesus
vastasi aluksi äiti Salomen ja poikiensa
Jaakobin ja pikkuveli Johanneksen
vetoomukseen: Te ette tiedä, mitä
pyydätte. Onko teistä juomaan sitä
maljaa, joka minun on juotava. On,
he vastasivat. Jeesus totesikin tylyltä
tuntuvin sanoin: Minun maljani te
vielä juottekin, mutta minä en
määrää sitä, kuka istuu oikealla ja
kuka vasemmalla puolellani. Ne
paikat ovat niiden, joille Isäni on ne
tarkoittanut.
Ehkä poikien äiti ristin juurella pani
merkille oikealla ja vasemmalla ristillä
riippuvat kaksi mieshenkilöä, ja tuli
toisiin ajatuksiin poikiensa suhteen.
Olisiko meidänkin hyvä miettiä
liiallista pelastusvarmuuttamme Suomen Siionissa.
Mikko Luokkakallio
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Ajankohtaista Israelista

I

srael sai lopulta kasaan yhtenäisyyden, 36+16 ministerin hallituksen, jossa pääministereinä vuorottelevat Benjamin Netanjahu ja Benny
Ganz. Lähiaikoina on tarkoitus laatia
puolen vuoden koronaexit -ohjelma.
Israelissa on
menossa useampikin ohjelma koronarokotteen kehittämiseksi. Pisimmällä lienee
Kiryat Shmonassa Migal -yhtiön
suun kautta anTri Chen Katz
nettava vektorirokote. Eläinkokeet
on aloitettu huhtikuussa valtiojohtoisessa IIBR (Israel Institute for
Biologigal Research) laitoksessa Ness
Zionassa. Ihmisille rokotetta aletaan
kokeilemaan kesäkuun alusta lähtien.
Projektin vetäjä on tohtori Chen Katz.
Saman yhtiön rinnakkaista projektia,
MigVAX:ia vetää professori Itamar
Shalit. Kummassakaan rokotteessa ei
käytetä itse virusta heikennettynä,
joten tekniikkaa pidetään turvallisempana. Amerikan juutalainen CEO
Jonathan Medved on antanut sijoitusyhtiönsä OurCrowdin kassasta $13
miljoonaa rokotteen kehittämiseen ja
testaukseen.
On myös kehitetty ja kokeiltu
lupaavia lieventäviä lääkkeitä. Testauspuolella kapasiteetti on lisääntynyt räjähdysmäisesti kuten muuallakin maailmassa. Esimerkiksi israelilainen MyHeritagen tehokas labo3
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ratorio on siirretty Gazaan.
IDF kokeilee ja kouluttaa herkkävainuisia koiria haistamaan viruksen
kantajia. Ulkomaantiedustelu Mossad
on valjastettu hankkimaan maailmalta
suojavarusteita, laitteita ja testeissä
tarvittavia reagenssiaineita. Ei siis
käytetä pikavippiyrittäjiä.
Positiivinen uutinen erittäin pitkästä aikaa koskee Genesaretin veden
pintaa, joka äitienpäivänä oli 10 cm
piripinnasta, johon se nyt näyttäisi
pysähtyneen.
Järven 4,5 kuutiokilometrin tilavuudesta haihtuu vuosittain 75 milj. kuutiometriä. Sama määrä luovutetaan
Jordanialle. Molemmat merkitsevät
puolisen metriä pinnan laskuna. Vertailun vuoksi voi mainita Haderan ja
Sorekin suolanpoistolaitosten 300 milj.
kuution kapasiteetin. Vesikuution hinta
niissä on 0.43€
Korona -pandemian alkaessa Israelin kansallinen lentoyhtiö ElAI
evakuoi vaivoja ja kuluja säästämättä
kansalaisiaan kotiin maailman ääristä.
Tehtiin ennätyspitkiä välilaskuttomia
lentoja Australian Perthistä, Perusta,
Intiasta, USA:sta ja tietysti Euroopasta. Karanteenimajoituksiin käytettiin tyhjillään olevia hotelleja, joissa
vahtia pitivät armeijan, IDF:n sotilaat.
Suuri osa kaukomailta noudetut olivat
nuorta reppukansaa, joista monet
olivat viettämässä armeijan jälkeistä
”sapattivuotta”.
Mikko Luokkakallio
@Ilmoita sähköpostiosoitteesi

Jumala rakastaa sinua

S

halom -rauhaa toivotan teille rakkaat ystävät Kristuksessa. Armo
teille ja rauha Jumalalta, meidän
Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta.
Elämme ajan keskellä, jossa rauha
tahtoo väkisinkin hävitä ja levottomuus ja
ahdistus pyrkii häiritsemään rauhaamme. Helposti uneliaisuus alkaa myös
hiipiä elämäämme.
Niinpä Ef 5:14 kehottaakin meitä:
Heräjä sinä, joka nukut ja nouse
kuolleista, niin Kristus sinua valaisee.
Kuuletko rakkaasi äänen, joka kutsuu
sinua kulkemaan kanssaan. Sinä olet
myös Jeesuksen Kristuksen morsian,
niinkuin juutalainen kansa, Israelin kansa.
Viereinen näkymä on Mevasseretista
Israelista, Jerusalemin lähellä Vanhan
Raamattukodin pihalta, jossa mieheni ja
minä olimme ensimmäistä kertaa vapaaehtoistyössä, yhdessä ystäväpariskunnan kanssa. Kuvassa on kukkiva
granaattiomenapuu Kork.V 2:10-14.
Näin kaunis sinäkin olet Herran kasvojen edessä. Kun kukinnan jälkeen
granaattiomena kypsyy elokuussa, siitä
tulee mehevä, makea hedelmä. Kypsä
granaattiomena on erinomaista tarjottavaa. Erikoinen hedelmä, jonka hedel10

mäliha on erittäin hyvän makuinen ja
sangen mehukas ja täynnä purppuranpunaisia kovia siemeniä. Se
kuuluu Pyhän maan jaloimpiin hedelmiin.
Olemmeko me tämän maailman
keskellä näitä hyvänmakuisia hedelmiä, vai olemmeko kuivettuneita ja
kitkerän makuisia? Olemmeko unohtaneet käydä virvoittumassa Herran
läheisyydessä, unohtaneet Sanan ja
rukouksen lähteen? Jeesus kutsuu
meitä virvoittavien vesien äärelle
viettämään aikaa Hänen kanssaan, ja
niin sisimmässämme alkaa taas virrata elämän veden virrat runsaina ja
raikkaina.
On aika herätä. Mieleeni muistui
profetia, jonka sain Oronmyllyllä, Parikkalassa, heprealaisten laulujen
kurssilla. Oli iltarukoustilaisuus ja olin
puhevastuussa ja puheeni lopussa
sain laulun Hengessä, ja rukouksen
kielillä. No siihen ei tullut keneltäkään
tarkempaa selitystä, mutta tilaisuuden
päätyttyä eräs sisar tuli viereeni, ja
kysyi, onko äidinkieleni venäjä? Kerroin, etten osaa ollenkaan venäjää.
Hän puolestaan oli hämmästynyt ja
kertoi, että hän on venäjän kielen tulkki
ja ymmärsi mitä olin puhunut, ja oikein
diplomaattivenäjän kielellä.
Suomennos oli suunnilleen näin:
Jumala on antanut meille Hänen
omilleen paljon hyvää, niin, että
voisimme tehdä hyvää Hänen
kansalleen juutalaisille, ja myös us@Ilmoita sähköpostiosoitteesi @

Pyysin häntä seuraavana aamuna rukoillen ja varoillammekin auttaa
kertomaan tämän sanoman aamu- hänen omiaan.
hartaudessa, ja niin hän teki.
Ole siunattu Israel. Isä rakastaa
Mitä tämä Jumalalta tullut sanoma kansaansa, mutta myös meitä.
herättää sinussa? Minut se saa

Ole sinä rakas, Herran oma, siumuistamaan, että Israel on Jumalan nattu Jeesuksen nimessä ja kätsilmäterä ja Hänelle eritäin rakas. ketty Jeesuksen veren suojaan kaikisJumalan rakkaus, joka on vuodatettu ta vaaroista ja sairauksista.
sydämiimme Pyhän Hengen kautta,
saa aikaan sen, että haluamme
Siunaten, Sara Helin

Herran tulon odotus

J

a odottamaan taivaista Hänen
Poikaansa, jonka Hän on
herättänyt kuolleista, Jeesusta,
joka pelastaa meidät tulevasta
vihasta. 1.Tess 1:10.
Ennen saarnattiin ja opetettiin
enemmän Herramme takaisin tulosta ja
myös Marttyyriseurakunta on kautta
aikojen, ympäri maailmaa odottanut
Jeesuksen paluuta. Me vapaudessa
elävät uskovat emme niinkään ole
samalla tavalla kiinnostuneet Ilmestyskirjan tapahtumista ja Kristuksen
saapumisesta, mutta tämän pandemian
johdosta nämäkin asiat ovat tulleet meille
ajankohtaisemmiksi, kun näemme lopun
ajan profetioiden Raamatussa yhä
enemmän toteutuvan. Antisemitismin
kasvu maailmassa ja viha juutalaisia
sekä Israelin valtiota kohtaan on yksi
ajan merkeistä. Antikristillinen henki
tahtoo tuhota Jumalan omaisuuskansan
ja tehdä Herramme aivoitukset sen
kautta turhiksi. Nyt jos milloinkaan
meidän on aika siunata juutalaisia ja
rukoilla rauhaa Jerusalemille. Sillä minä
en tahdo, veljet - ettette olisi oman
@Ilmoita sähköpostiosoitteesi @

viisautenne varassa - pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta,
että Israelia on osaksi kohdannut
paatumus - hamaan siihen asti,
kunnes pakanain täysi luku on
sisälle tullut, ja niin kaikki Israel on
pelastuva, niin kuin kirjoitettu on:
Siionista on tuleva pelastaja, hän
poistaa
jumalattoman
menon
Jaakobista.
Room
11:25-26,
KR33/38.
Pietarin toisen kirjeen mukaan me
uskovat joudutamme Jumalan päivän
tulemista ja samalla pakanain luvun
täyttymistä. Olkaamme tässä kutsumuksessamme uskollisia omalla paikallamme. Vapahtajamme kehotus
meille tänä lopun aikana on myös
tässä tilanteessa, Sanan mukaan, että
valvomme, ettemme anna kenenkään
eksyttää itseämme, emmekä pelästy,
vaan kun Raamatun ennustukset
alkavat tapahtua, niin rohkaisemme
itsemme ja nostamme päämme, sillä
meidän vapautuksemme on lähellä.
Siunaten, Aulis Pettersson
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