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Jad Hashmona on Israelissa, Juudean vuorilla sijaitseva asutus, moshav 
shitufi, noin �5 km Jerusalemista Tel Aviviin.
Asutuksen perusti pieni ryhmä suomalaisia kristittyjä vuonna �97�.
Kylää päästiin rakentamaan vasta vuonna �97�, kun Israelin hallituksen vi-
rallinen lupa saatiin. Perustajat omistivat kylän Suomesta toisen maailman-
sodan aikana keskitysleireille Saksaan luovutettujen kahdeksan juutalaispa-
kolaisen muistoksi. Nimi Jad Hashmona merkitsee Kahdeksan muisto.
Pienestä alusta on kasvanut elämää sykkivä israelilaisten messiaanisten juu-
talaisten yhteisö ja merkittävä keskus, jossa on noin �60 asukasta. Alueella 
sijaitsee mm. hotelli ja ravintola, Raamatullinen puutarha ja Raamatun-
kääntäjien koti.
Jad Hashmonan ystävät ry on perustettu v. �984 tukemaan kylän toimin-
taa rukouksin ja taloudellisesti sekä tekemään Jad Hashmonaa tunnetuksi 
Suomessa. jadhashmona.wordpress.com/yhdistys/
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Uusi vuosi koronan varjossa
Tishrei-kuukauden juhlat ovat jo 
kaukana takana, mutta ne olivat 
mielenkiintoinen alku tälle uudelle 
vuodelle 578� juutalaisen kalenterin 
mukaan. Koronarajoitusten välissä 
onnistuimme viettämään Haramat 
Kosit eli Malja uudelle vuodelle -juh-
lan. Asetimme ulos pöytiä, ihmiset 
tulivat kasvomaskein suojautunei-
na, lauloimme yhdessä ja söimme 
hunajaan kastettuja omenia. Oli ilo 
kokoontua ja ainakin nähdä toinen 
toisiamme.
 Suurena sovituspäivänä, jom kip-
purina, kokoonnuimme (tosin hie-
man vastoin koronarajoituksia) illalla 
ulkona rukoilemaan Tällaiset yksin-
kertaiset kokoontumiset ovat usein 
hyvin erityisiä. Olimme vain yhdes-
sä, ylistimme ja rukoilimme kansam-
me puolesta.
 Tätä kirjoittaessani marraskuu on 
jo puolessa välissä ja koronarajoi-
tuksia on jonkun verran helpotet-
tu, mutta pienin askelin. Kaikkialla 
näkyy tämän ajan tuhoisa vaikutus 
maan taloudelle. Esimerkiksi Eilatis-
sa työttömyysprosentti on yli 80, pie-
net liikkeet lopettavat, monet joutu-
vat jopa ulos vuokra-asunnoistaan ja 
muuttamaan vanhempiensa luokse.
 Viimeinkin voimme käydä taas 
muissakin kuin ruokakaupoissa, 
mutta monien Jerusalemin keskus-
tan liikkeiden ovilla on kyltti ”Liike 
lopetettu”. Muutamat valtion vi-
rastot ovat avautuneet. Viime kuu-
kausina sulkutilan vuoksi asioiden 

hoitaminen on ollut erittäin vaikeaa. 
Byrokratia on Israelissa usein suurin 
haaste.
 Lapsista vain �−4-luokkalaiset 
käyvät koulussa. Kaikki muut opis-
kelevat etänä. Hotellit, ravintolat, 
teatterit, kirjastot ovat kaikki kiinni. 
Vaikka rajoituksia on hieman lieven-
netty, monet ostoskeskukset eivät 
halua avata, koska ihmiset eivät tule 
vielä ja työntekijöille pitäisi kuiten-
kin maksaa palkat.
 Voin rehellisesti sanoa, ettemme 
ole koskaan aiemmin kokeneet täl-
laista aikaa Jad Hashmonassa. Pää-
tulonlähteemme hotelli on ollut 
suljettuna yli puoli vuotta ja monet 
asukkaamme ovat työttöminä ja pie-
nen työttömyyskorvauksen varassa.

Uutisia Jad Hashmonasta

Ajelet Ronen

Jadin nuoria retkellä.
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Uusia mahdollisuuksia
Nataniassa toimiva Israelin Raamat-
tukoulu otti meihin jokin aika sitten 
yhteyttä kysyen, voisivatko he siirtää 
koulunsa Nataniasta tänne ja raken-
taa alueellemme sille tilat, kirjaston ja 
toimistot. Rakennus olisi varsin suu-
ri ja tällaisen suuren laitoksen tänne 
tulo on iso päätös, jota nyt vakavasti 
pohdimme ja rukoilemme.
 Jad Hashmona saisi maasta kuu-
kausittain vuokraa ja koulu voisi 
siirtää tänne opetuksensa. Rukoi-
lemme viisautta ja johdatusta, että 
tämä toteutuisi vain, jos se on Ju-
malan tahto. Pidämme heidän työ-
näystään ja opinto-ohjelmistaan ja 
ainakin inhimillisesti katsoen heidän 
tulonsa tänne voisi olla hyvä ajatus. 
Heille asia on myös tärkeä päätös, 
koska heidän lahjoittajansa haluavat, 
että koulu omistaa itse maan, mutta 
Jad Hashmona ei myy vaan vuokraa 

maan. Amerikkalaisten lahjoittajien 
on vaikea ymmärtää tällaista yhteis-
työtä, joten asia saattaa raueta heidän 
puoleltaan.
 Pohtiessamme tämän yhteistyön 
mahdollisuuksien, selvitämme sa-
malla arkkitehdin kanssa koko mat-
kailulle varatun alueemme käyttöä 
luodaksemme pitkän tähtäyksen 
suunnitelman hotellille. Tutkimme 
laajentumismahdollisuuksia ja miten 
parhaiten voisimme käyttää aluetta. 
On ollut hyvä yhdessä perusteellises-
ti miettiä ja ideoida Jad Hashmonan 
tulevaisuutta.

Matkailun kehittämistä
Raamatullisen opastuskeskuksen ra-
kentaminen etenee hyvin ja arabira-
kentajat tekevät hyvää työtä. Raken-
nukseen tulee �6 huonetta. 
 Koska kaikki turistioppaat ovat 
nyt työttöminä Jad Hashmonassa 

ja koko maassa, muutamat oppaat 
pyysivät Arie Bar Davidia pitämään 
seminaarin, jossa hän opettaisi heille 
joitakin eri kohteisiin liittyviä raama-
tunkohtia.
 Seminaari kesti kahdeksan täyt-
tä päivää ja mukana oli 50 uskovaa 
opasta. Yhdessä he kulkivat paikois-
sa, joissa he ovat opastaneet ehkä 
jo vuosiakin, tutkivat Raamattua ja 
saivat uutta tietoa. Se oli hyvin siu-
nattua aikaa ja pieni välähdys siitä, 
millaista toimintaa Raamatulliseen 
opastuskeskukseen on suunnitteilla.
 Haluaisimme markkinoida ho-
telliamme enemmän israelilaisille, 
koska vain ulkomaisten kristittyjen 
varassa asiakasmäärä vaihtelee suu-
resti ja on altis suhdanteille. Siksi 
virittelemme yhteistyötä paikallisen 
yrityksen kanssa, joka voisi markki-
noida hotelliamme paikallisille vie-
raille. Asiantuntijoiden mielestä ho-

tellimme voisi kiinnostaa erityisesti 
varttuneempaa väkeä, jotka etsivät 
rauhallista paikkaa syrjässä suurista 
väkijoukoista.
 Muistattehan rukouksin meitä 
näissä päätöksissä ja tässä taloudelli-
sesti vaikeassa tilanteessa. Rukoilkaa 
koko Israelin puolesta kaikkien ter-
veys- ja taloushuolien keskellä.

Onnea nuorelle parille
Täällä on tapahtunut paljon iloisia 
asioita kaikesta huolimatta. Viimeis-
ten kolmen kuukauden aikana vietet-
tiin muun muassa kolmet häät. Vii-
me lehdessä kerroin Rachel Meronin 
ja Nava Nerelin häistä. Syyskuussa 
oma tyttäremme Eden Ronen vihit-
tiin Tal Bassin kanssa. Talin isä on 
Beershevan messiaanisen seurakun-
nan pastori, joka teki monta vuotta 
työtä Olavi Syvännön kanssa. Eden 

Suuren sovituspäivän iltana Jad Hashmonan asukkaat kokoontuivat rukoilemaan Israelin 
puolesta. Kuvassa näkyy yksi suomalaisen ystävän lahjoittamista keinuista.

Aivoriihessä yhdessä arkkitehdin kanssa pohdittiin Jadin matkailulle varatun
alueen kehittämistä.
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ja Tal vihittiin Jadin Raamatullises-
sa puutarhassa juuri koronasulkujen 
välissä.
 Häät olivat kaunis, iloinen ja siu-
nattu juhla, koronan vuoksi mukana 
oli vain ��0 vierasta (suunnitelmissa 
oli �00). Olemme hyvin kiitollisia 

siitä, että kaikki meni hyvin. Nuori 
pari asuu nyt Beershevassa ja mo-
lemmat opiskelevat Ben Gurionin 
yliopistossa.
 Koronasulun aikana järjestämme 
lapsille säännöllisesti ohjelmaa, koska 
monet eivät käy koulua. Esimerkiksi 

Raamattukerhot kokoontuvat omissa 
ikäryhmissään. Monet vanhemmat 
opettavat niissä kukin vuorollaan.
 Olemme siunattuja ja onnellisia 
siitä, että voimme täällä tukea toinen 
toisiamme, että ympärillä on ystäviä, 
jotka pitävät huolta ja rukoilevat. 
Olemme kiitollisia myös Herran lu-
pauksista kansamme pelastumisesta.

Sydämellinen kiitos teille ystävät 
Suomessa tuestanne ja rukoukistan-
ne puolestamme tänäkin vuonna. 
Jumala siunatkoon teitä jokaista 
tulevana jouluna ja uutena vuo-
tena. Saakoon hän antaa teidän 
kokea läsnäoloaan koronarajoitus-
tenkin aikoina niin kuin mekin 
olemme saaneet täällä kokea. Hän 
on lähellä, pidetään kiinni toivos-
ta.

Lämpimin terveisin ja rukouksin 
Ajelet Ronen

Koiran uhriksi joutunut lasten lemmikki 
kaniini sai kauniin haudan.

Eden ja Tal Bass vihittiin syyskuussa.

Nukketeatteriesitys lapsille Jadin juhlasalissa.

Daniel ja Ajelet Ronenin perhe ja sukua  Edenin ja Talin hääjuhlassa.
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Jad Hashmonassa on nyt hieno vi-
hannespuutarha Neve Ilanin kibbut-
sin puoleisella rinteellä. Idean takana 
on Juval Janai. Hän sai ajatuksen rai-
vata joitakin rinteen vanhoista teras-
seista tähän tarkoitukseen. Raivaus-
työssä olivat mukana Revive Israel 
-järjestön opetuslapseuskoulun nuo-
ret. Alue piti ensin raivata tuhansista 
kivistä. Tilalle tuotiin hyvää maata ja 
rakennettiin aita suojaksi villisioilta. 
Sitten päästiin kylvämään ja istut-

Vihanneksia omasta puutarhasta

tamaan. Toistaiseksi alueen lukuisat 
villisiat ovat pysyneet poissa puutar-
hasta ja vihannekset menestyvät lois-
tavasti. 
 Olemme hyvin ylpeitä tästä yhtei-
sestä ponnistuksesta, joka sai alkunsa 
oikeastaan siitä, että niin monet ih-
miset joutuivat koronan takia vain 
olemaan kotona. Jadin nuoret ja lap-
set auttavat myös puutarhan hoita-
misessa. Olemme saaneet jo nauttia 
puutarhan tuotteita. •

Hotellin viereen nousee vähitellen Raamatulllinen opastuskeskus.

Raamatunkääntäjien kodin suojissa majoittui syksyllä parin viikon ajan
nuorten raamattukurssi.
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Olemme asuneet Jad Hashmonassa 
vuodesta �99� lähtien. Liityimme 
moshavin jäseniksi pian naimisiin 
menomme jälkeen. Uskomme, että 
Jumala johdatti meidät tänne.
 Olemme molemmat syntyneet Is-
raelissa tavallisissa ei kovin uskonnol-
lisissa perheissä. Synnyin Metzerin 
kibbutsilla ja myöhemmin perheeni 
muutti pieneen Kirjat Onon kau-
punkiin. Armeijan jälkeen matkus-
telin melkein vuoden ulkomailla ja 

palattuani halusin asettua aloilleni.
Kun valmistauduin työhön ja opis-
keluihin tutustuin yhteisten ystävi-
en kautta Cheniin, joka oli lähdössä 
matkustelemaan Kaakkois-Aasiaan 
ja pyysi minua mukaan. Kutsua oli 
vaikea vastustaa ja niinpä kiersimme 
eri puolilla Thaimaata ja Australiaa. 
Lopulta asetuimme hetkeksi Mel-
bourneen.
 Kun meillä oli vain muutama 
viikko aikaa ennen viisumien um-
peutumista, päätimme käydä vie-
lä tutustumassa Pohjois-Australian 
keskellä sijaitsevaan autiomaahan. 
Paluumatkalla poikkesimme Coo-
ber Pedy -nimisessä erikoislaatuisessa 
kaupungissa. Siellä on opaalikaivos 
ja erittäin kuuman ilmanalan vuoksi 
monet siellä asuvat maan alla. Tar-
koituksemme oli pysähtyä siellä vain 
päiväksi.

Kohtaaminen erämaassa
Saavuimme sinne keskellä yötä. Kaik-
ki näytti pölyiseltä ja oudolta, erityi-
sesti kun meille tarjottiin luolaa tai 
bunkkeria muistuttavaa majapaikkaa 
maan alla. Aamulla Chen tapasi ma-
jatalomme omistajan, joka toivotti 
hänet tervetulleeksi hepreaksi. Se 
oli todella yllättävää keskellä Aust-
ralian erämaata. Kävimme isännän 
ja joidenkin majatalon vapaaehtois-
ten nuorten kanssa mielenkiintoisia 

keskusteluja. He rukoilivat, tutkivat 
Raamattua yhdessä ja evankelioivat.
Emme ymmärtäneet mitä he yhdessä 
tekivät, mutta heissä tuntui olevan 
jotain erityistä, hyvin rakkaudellista 
ja myös myönteinen, tavanomaisesta 
poikkeava ymmärrys Israelista. Chen 
sanoi, ettei voi lähteä ennen kuin 
saisi selville mitä heillä oli. Niinpä 
jäimme, istuimme heidän kanssaan 
keskustelemassa ja yritimme ymmär-
tää mitä he puhuivat. He avasivat 
Raamatun, näyttivät meille profe-
tioita Messiaasta ja selittivät meille, 
että ainoa tie Jumalan yhteyteen on 
Jeshuan Messiaan kautta.
 Chen sanoi heti, että hän tietää 
sen olevan totuus ja että se vastasi 
moniin hänen avoimiin kysymyk-
siinsä. Minä koin, että siinä kaikessa 
oli paljon totta, mutta ajattelin, etten 
juutalaisena voisi hyväksyä sitä. Kun 
meiltä kysyttiin, haluaisimmeko että 
meidät kastetaan, Chen oli heti val-
mis. Minä koin, että he tarjosivat 
jotakin hyvin todellista Jeesuksen 
kautta ja ehkä en tapaisi enää sellai-
sia ihmisiä, joten päätin mennä myös 
kasteelle. Kasteen jälkeen he kiittivät 
Herraa ja rukoilivat kanssamme.
 He rukoilivat enimmäkseen kie-
lillä ja rukoilivat, että täyttyisimme 
Pyhällä Hengellä. Pyhä Henki kos-
ketti Cheniä syvästi ja hän sai kie-
lilläpuhumisen lahjan. Minulla oli 
uskon suhteen vielä paljon kysymyk-
siä sydämessäni, mutta näin kuinka 
Jeshua kosketti Cheniä. Seuraavana 
päivänä meidän oli lähdettävä sieltä. 
Emme tunteneet ketään muita usko-
via. Chen jatkoi rukoilemista, luki 
Raamattua (löysimme kotoamme 
Melbournesta jopa Raamatun, jossa 

oli Uusi testamentti), oli täynnä iloa 
ja kertoi muille uskostaan. Päätim-
me palata Israeliin mahdollisimman 
pian.

Askeleita eteenpäin
Kotonaan ja moshavillaan Ein Hab-
sorissa Chen kertoi kaikille Jeshuas-
ta. Hän ajatteli, että muut eivät us-
koneet, koska eivät olleet koskaan 
kuulleet hänestä. Hän uskoi, että kun 
hän vain kertoisi, hekin uskoisivat. 
Hänelle oli yllätys, ettei se ollutkaan 
niin helppoa.
 Eräänä päivänä ystävä moshavilta 
antoi hänelle kirjan, jonka joku us-
kova vapaaehtoinen oli antanut hä-
nelle. Kirjan luettuaan Chen kirjoitti 
sen julkaisijalle, kertoi uskovansa 
Jeshuaan ja antoi puhelinnumeronsa. 
Parin viikon päästä hänelle soitettiin 
Beershevan seurakunnasta ja meidät 
kutsuttiin käymään siellä. He tarjou-
tuivat jopa hakemaan meidät.
 Tapasimme siellä meitä lähellä asu-
van perheen ja liityimme heidän raa-
mattupiiriinsä. Herra veti minua yhä 
enemmän Raamatun äärelle. Aluksi 
luin vain Vanhaa testamenttia ja näin 
yhä enemmän Messiaan monissa lu-
kemissani kohdissa.

Rukousvastaus Jadissa
Uskovat ystävämme veivät meidät Je-
rusalemiin Christ Church -kirkossa 
kokoontuvaan hepreankieliseen seu-
rakuntaan. Siellä Herra kosketti mi-
nua ja sydämeni avautui kohtaamaan 
Jeshuan rakkauden. Samana päivänä 
kävimme ensimmäisen kerran Jad 
Hashmonassa, missä Seppo Raulo 
kutsui meidät oitis kahville, vaikka ei 

Valmistetuissa askeleissa
Limor Nachsoni työskentelee Jad Hashmonan pienessä parakkitoimistossa 
kirjanpidon parissa. Hänen ja hänen miehensä Chenin tie kulki ensin us-
koon ja sitten Jadiin ihmeellisiä reittejä jopa Australian kautta.
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ollut koskaan ennen tavannut meitä. 
Se kosketti meitä kovasti. Istuimme 
kauniissa puisessa ruokasalissa ja 
kuuntelimme liikuttuneina mitä hän 
kertoi paikasta. Tunsimme, että se oli 
Jumalan vastaus rukouksiimme mis-
sä ja mitä meidän pitäisi tehdä elä-
mässämme.
 Keskusteltuamme Jad Hashmo-
nan johtoryhmän kanssa ja tietyn 
prosessin jälkeen pääsimme tänne 
vapaaehtoisiksi sitten kun meidät oli 
vihitty avioliittoon. Se oli erityistä 
aikaa, kun saimme opetella asumaan 
yhdessä muiden uskovien kanssa. 
Opimme olemaan kaikessa riippuvai-
sia Jumalasta, rukoilemaan yhdessä ja 
vapaaehtoiset olivat siinä meille suu-
ri rohkaisu. Muutaman kuukauden 
kuluttua päätimme hakea moshavin 
jäseniksi. 
 Ei ole aina ollut helppoa asua tii-
viisti yhdessä muiden uskovien kans-
sa, mutta se on ollut myös suuri siu-
naus ja Jumala on käyttänyt kaikkea 
muokatessaan sydäntämme ja elä-
määmme henkilökohtaisten ja yhtei-

sömme haasteiden keskellä. Olemme 
aina nähneet Jumalan suuren uskolli-
suuden, armon ja hyvyyden.

Herra tekee työtään
Kaikki kolme lastamme ovat synty-
neet ja kasvaneet täällä. Kymmenen 
vuoden jälkeen sisareni Galit otti 
Herran vastaan ja kolme vuotta sitten 
myös sisareni Suzy ja veljeni Tzachi 
tulivat uskoon. Nuorin veljeni Noam 
on avoin, mutta etsii edelleen.
 Halleluja! Kiitän Herraa siitä, mi-
ten ihmeellisesti hän toimii elämäs-
sämme, tässä paikassa, maassaan ja 
kansassaan ja tietysti myös Kristuk-
sen ruumiissa kansojen keskellä, joita 
hän käyttää niin monin tavoin to-
teuttamaan hyviä suunnitelmiaan.
 Saakoon Herra jatkaa pelastavaa 
työtään kaikissa perheemme jäse-
nissä, sukulaistemme ja ystäviemme 
keskellä, seurakunnissamme, maas-
samme, kaikkialla missä asumme.

Limor Nachshoni

Israelissa koronapandemian toinen 
aalto iski erityisen kovasti alkusyk-
systä. Kouluvuosi aloitettiin rajoi-
tusten vallitessa. Pian koronatapa-
ukset kuitenkin lisääntyivät, koulut 
ja harrastukset keskeytettiin, kaupat 
ja ravintolat suljettiin ja siirryttiin 
etäopiskeluun. Tunnelmat olivat jok-
seenkin epätoivoiset mutta, ei ollut 
muutakaan mahdollisuutta.
 Samoin kuin kevään juhlat pää-
siäinen ja viikkojuhla, myös syksyn 
juhlat uusivuosi, suuri sovituspäivä 
ja lehtimajajuhla vietettiin ainoas-
taan ydinperheiden kesken. Noin 

kuukauden kestänyt syksyn sulkutila 
oli hyvin samanlainen kuin kevääl-
lä, tosin kotoa sai liikkua kilometrin 
etäisyydelle. Jadin hotelli piti jälleen 
sulkea.
 Messiaaniset seurakunnat ovat 
joutuneet perumaan kokoontumi-
sensa ja suurin osa lähettää kokouk-
set netin välityksellä. Näin on tehnyt 
Jadin seurakuntakin jo noin kahdek-
san kuukauden ajan. Nuorten tapaa-
miset ja lasten raamattukerhot ovat 
jatkuneet ulkona.
 Tällä hetkellä tautitapaukset on 
saatu laskuun. Alakoulun neljä en-
simmäistä luokkaa ovat palanneet 
opiskeluihin. Omassa perheessäni 
kolmasluokkalaiset kaksoset ovat 
päässeet takaisin kouluun ja viides, 
seitsemäs ja yhdeksäs sekä lukion to-
kaluokkalainen jatkavat etäkoulua.
 Maa on käytännössä suljettu ul-
komaalaisilta ja turistien sekä uusien 
vapaaehtoisten tulo on tyrehtynyt. 
Tilanne on seisahtanut ja olemme jo 
tottuneet siihen, että elämme päivän 
kerrallaan. On vaikea kuvitella paluu-
ta tavalliseen arkeen. Turha karsiutuu 
pois, mutta samalla ehkä vaarana on 
toivottomuus ja passiivisuus.

Toivolle on tilausta
Israelissa monet ovat hyvin epätoi-
voisia ja pettyneitä valtionjohtoon. 
Lähes päivittäiset mielenosoitukset 
ympäri maata ovat ns. uusi normaali 
ja monet ovat menettäneet uskonsa 
tulevaisuuteen. Mediasta saamme 
seurata sydäntä raastavia ihmisten 
kertomuksia siitä, kuinka korona-

Elämää rajoitusten keskellä

Raamattukerhojen luontoretkillä tutustutaan 
kasveihin.
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aika on vaikuttanut heidän talousti-
lanteeseensa, ja kuinka monet ovat 
menettäneet elinkeinonsa ja tervey-
tensäkin tilanteen takia. Myös mo-
net vanhukset ovat jo keväästä asti 
eläneet eristyksissä muista ja mielen-
terveys on koetuksella.
 Itse olen pohtinut, että meidän 
olisi opittava yhä uudelleen kään-
tämään katseemme Kristukseen. 
Luottamus Jumalan hyvyyteen on 
avainasia ja sen sisäistäminen, että 
hän toimii parhaaksemme joka het-
ki, vaikka olosuhteet eivät siltä vai-
kuttaisikaan.
 Monenlaiset teoriat ja uskomuk-
set saavat nyt yhä enemmän sijaa, 
ihmiset etsivät selitystä maailmanti-
lanteelle sillä epätietoisuutta ja epä-

varmuutta on vaikea sietää. Halu-
aisimme pitää kaikki narut omissa 
käsissämme ja yritämme usein suun-
nitella elämäämme hyvin tarkkaan 
vain huomataksemme, että Herran 
tiet ovat kovin toisenlaiset. Erilaisten 
vastoinkäymisten kohdatessa Jumala 
rakkaudellisesti opettaa meitä tur-
vaamaan häneen ja tulemaan hänen 
luokseen taakkoinemme. Jeesukseen 
turvatessamme meitä kannattavat 
iankaikkiset käsivarret.

Jumala luo uutta
Saamme luottaa Herraan ja samalla 
meidän tulisi olla tukena kärsiville 
ja epätoivoisille ihmisille, joita koh-
taamme. Meillä on rauha Jumalan 

kanssa ja hän on kutsunut meidät 
Jeesuksen seuraajat  rakastamaan 
toisiamme ja lähimmäisiämme, vä-
littämään aidosti. Kun etsivä, arka 
ja toivoton ihminen saa kokea aitoa 
rakkautta, myös evankeliumi voi tul-
la kuulluksi.
 Tänään kävelyllä huomasin, että 
hennot kukat ja vihreä nurmi puske-
vat läpi kesän kuivattaman risukon. 
Saimme ensimmäisen sateen viime 
viikolla pitkän ja kuivan kesän päät-
teeksi. On uskomatonta huomata 
kuinka nopeasti vettä saadessaan maa 
alkaa kukkia.
 Jumalan luomakuntakin viestii 
toivosta, joka meitä kaikkia häneen 
turvaavia odottaa. Saamme uuden 
muodon ja olemuksen kerran Jee-
suksen tähden. Niin kuin maan sy-
vyyksistä nouseva kaunis kukka. Ja 
jos Herra näin vaatettaa luonnon 
ja nopeasti kuolevat kukat, kuinka 
hän ei huolehtisi meistäkin. Voimme 
luottaa hänen huolenpitoonsa.
 Muistattehan rukouksin Israelin 
kansaa ja rukoilkaa erityisesti, että 
osaisimme täällä pitää evankeliumia 
oikein esillä. Rukoilkaa, että epävar-
muuden ja pelon keskellä ihmiset 
kääntyisivät Messiaansa Jeesuksen 
puoleen.

Siunauksin,
Anne Bar David
9.��.�0�0

Lapset kokoontuvat ikäryhmittäin raamattukerhoihin, joissa vanhemmat vuorotellen opettavat. Syksyn ensimmäinen kukka, sitvanit hajore. 
Se nousee pian ensimmäisten sateiden jälkeen.

Toivon mukaan turistit ja va-
paaehtoiset pääsevät taas pian 
Israeliin ja Jad Hashmonaan. 
Jos olet kiinnostunut vapaa-
ehtoistyöstä Jadissa, Annelta 
saat lisätietoja. Kirjoita s-pos-
tia os. voloyad8@gmail.com
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Sain taannoin lahjaksi Anna-Mari 
Kaskisen runokirjan Kun minä olen 
vanha. Kirjan kirjoittaja ei vielä ole 
vanha. Minä olen, ollut jo vuosikym-
meniä. Joskus vuosia sitten, kun olin 
ollut siivoamassa turistitaloja kiireise-
nä päivänä, sanoin hommien tultua 
hoidetuksi, että olen tullut vanhaksi. 
Niin oli ollut rankkaa.
 Vuonna �996 jäin puolieläkkeelle. 
Nyt täysieläkkeellä ja koronakaran-
teenissa ristiryhmään kuuluvana olen 
tosi, tosi vanha.
 Karanteeni toi omat lisäongel-
mansa. Toinen kuulokojeeni lakka-
si toimimasta ja panin sen postiin, 
ja sen kesti tulla pitkään takaisin. 
Kiitos Herralle, että varakoje toimi. 
Kun istun aamulla terassillani, kuu-
len tuulen huminan, lintujen lau-
lun, työn äänet, ja kukon kiekumi-
sen! On tuolla yhdessä kohtaa pieni 
eläintarha, jossa muutama erikoiska-
na, kukko ja muutama pupu ja taas 
vuohiakin. Muinoin täällä oli välillä 
lampaita, muutama vuohi ja aasi, jot-
ka varastettiin. Lapsia muuten varoi-
tettiin häiritsemästä hautovia kanoja. 
Välillä pääsiäisenä oli kaupoissa pu-
laa kananmunista, joku ehkä ajatteli 
sieltä niitä hakea.
 Olen viime aikoina elänyt aika 
paljon muistoissa johtuen ehkä myös 
Jadista suunnitteilla olevasta kirjasta. 
Olen lukenut vanhoja viestilehtiä, 
muistellut asioita ja ihmisiä. Suuri 
tulipalo �995, jossa Jadi säästettiin, 
Ullan häät �996, Siiri Sorrin kuole-
ma, muuttoni tähän etelänpuolei-
seen huoneeseen, jonka mukana sain 

myös puutarhan, ei ole toinen talo 
edessä, siellä voi puuhastella voimien 
mukaan. Näkymät terassilta kolmeen 
suuntaan, saan olla kuin keskellä elä-
mää, vaikka siitä syrjässä. Paljon on 
aihetta lapsella kiittää.
 Suurkiitos myös teille, nykyisille 
ystäville ja esirukoilijoille. Pidäm-
mehän kiinni siitä vanhasta Sanasta, 
jossa Israel-nimi on edelleen paikal-
laan, eikä liitytä niiden joukkoon, 
jotka haluaisivat poistaa, ei vain ni-

Elämää eläkkeellä meä vaan koko kansan. Jumala, joka 
on koko universumin luonut, hajotti 
kansansa muiden kansojen sekaan, 
lupasi myös sen palauttaa. Palauttaa 
Israelin maahan, josta se oli lähtenyt-
kin.
 Ei ollut Vanhan testamentin kan-
sakaan täydellinen, kuten ei nyky-

Israelkaan, vaan vajavainen ja sokea 
Jeesus Messiaalle. Siitä huolimatta 
Jumala on sen palauttanut ja tulee 
toimimaan sen kautta. Korona ei 
peruuttanut pääsiäistä, ei Raamatun 
muitakaan juhlia, eikä Israelin val-
tion syntymäpäivää.

Dina Kohonen

Tienraivaajan pojat
Jukka Mäkinen
Aikamedia �0�9

Voi pojat! Tämä suomalainen ihas-
tusta osoittava sanonta sopii erin-
omaisesti tähän kirjaan. Vaikka olisit 
tavannut Kaarlo ja Maire Syvannön, 
kuullut tai lukenut heidän tarinansa, 
niin tästä kirjasta löytyy taatusti pal-
jon uutta.

 Alkuosassa saa palata vanhempien 
tarinaan lasten, lähinnä siis poikien 
silmin. Miten he oppivat jo lapsina 
luottamaan Jumalaan vanhempiensa 
elämän ja toiminnan kautta. Sitten 
on poikien elämänvaiheet, sitoutu-
minen Jumalaan ja myös vanhempi-
ensa työn jatkamiseen, johon Jumala 
itse antoi heille koulutuksen, pääasi-
assa käytännön kautta.
 Innostavinta tietysti oli lukea sii-
tä, miten ihmeellisesti Jumala yleen-
sä pani palapelien osat paikoilleen, 
vaikka ei se aina niin helppoa ollut.
 Lisänä kirjassa on kertauksena Is-
raelin ihmeellistä historiaa, jota Ju-
mala ohjaa. Kaikki kunnia Jumalal-
le hänen uskollisuudestaan ja myös 
näiden hänen palvelijoidensa uskol-
lisuudesta.
 Sanoisin, että hykerryttävän hyvä 
kirja, jossa näkyy myös Jumalan huu-
moria.

Dina Kohonen

Kirjaa voi tilata esim. verkkokaupas-
ta aikashop.fi.

Kirjanurkka
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Jad Hashmonaan tuleva israelilainen 
vieras tulee hieman kuin ulkomaille. 
Kukkulan laella sijaitsevat hirsitalot 
ovat tuulahdus toisesta maasta, sel-
laisia ei muualla Israelissa näe.
 Hirsitaloista ensimmäisenä pys-
tytettiin ruokasali vuonna �984. Se 
veistettiin Alajärvellä Pohjanmaalla 
Esa Rantalan veistämössä. Samoin 
sen yhteyteen �99� noussut keittiö 
ja juhlasali. Turistien majoitukseen 
rakennettiin 80-luvulla taloja, jotka 
ovat kotoisin Parikkalasta. Sieltä on 
myös pieni vartijatalo Jadin portilla.
 Suuren hirsikompleksin kolmas 
osa, hotellin vastaanotto ja toimistot, 
pystytettiin talkoovoimin ensin Sul-
kavalla Partalansaaressa vuonna �99� 
ja seuraavana vuonna Jadissa. Tämän 
talkooponnistuksen sysäsi liikkeel-
le Otto Huuskonen, kun Sulkavalla 
mietittiin mitä Jadiin voitaisiin lah-
joittaa. Ajatus talosta innosti isännät 
lahjoittamaan tukkipuita metsistään. 
Lahjapuista nousi yli �80 neliön hir-
sitalo suomalaisten sisulla ja rakkau-

della. Työ oli haasteellista kylmässä 
talvisäässä. Yksi rakentajista oli Toivo 
Immonen.
 ‒ Jokainen hirsi kuorittiin ja vuol-
tiin käsin. Se oli kovaa hommaa pak-
kasessa. Mutta kun porukka oli niin 
mukava, meni aika rattoisasti. Se oli 
siitäkin erikoinen sakki, että kirosa-
noja ei niissä talkoissa päästelty, Toi-
vo muisteli Karmel-lehdessä 6/�0��.
 Monenlaista jännitysmomenttia 

rakentamiseen sisältyi kuten 
tukkien kuljetus jään yli ja se 
mahtuvatko talon osat Kot-
kasta Haifaan lastattavaan 
laivakonttiin. Kuin ihmeen 
kaupalla jokainen hirsi ja ta-
lon tarvike saatiin mukaan. 
Marraskuussa -94 Sulkavan 
miehet matkustivat Israeliin 
purkamaan konttia ja pystyt-
tämään talon. Tätä niin kuin 
aiempiakin hirsitaloja Jadiin 
koordinoi silloinen Jad Hash-
monan ystävien yhdysmies 

Suomalaista rakennustaitoa Juudean kukkulalla

Esko Luukkonen.
 Seuraavaksi vastaanoton lähelle 
nousivat Israelin Ystävät ry:n lahjoit-
tamat kolme taloa. Niissä majoitettiin 
aluksi Venäjältä tulleita juutalaisia, 
nykyään ne palvelevat hotellivieraita. 
Tuorein iso hirsitalo Jadin maisemas-
sa on v. �0�0 käyttöön siunattu Raa-
matunkääntäjien koti. Vielä pieni 
lisä suomalaistalojen sarjaan saatiin 
parisen vuotta sitten, kun Kristillisen 

Hotellin vastaanotto veistettiin Sulkavalla, 
talkoissa olivat mukana mm. Heimo Reponen 

ja Toivo Immonen.

Ruokasali rakennettiin v. 1984.

Hotellin vastaanotto.
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Shalom hyvä lukijamme! 
Päivät täällä pohjolassa ovat käyneet 
lyhyiksi ja vuosi alkaa olla lopuillaan. 
Vielä on tämän vuoden puolella suu-
ri juhla, kun saamme viettää joulua 
ja muistaa Jeesuksen syntymää tänne 
maailmaan juuri niin kuin kirjoituk-
set hänestä olivat kertoneet, Betlehe-
miin Juudan sukuun.
 Näin vuoden lopulla ajatukset 
kääntyvät kuluneen vuoden tapah-
tumiin. Paljon vähemmän on tullut 
tavattua sukulaisia, ystäviä ja muita 
ihmisiä perinteisellä tavalla, mutta 
yhteyttä on pidetty kuitenkin tavalla 
tai toisella.

 Jadin ystävien toiminnassa vuosi 
olisi ollut erilainen, jos olisimme voi-
neet järjestää suunnitellut kiertueet ja 
kesäpäivät. Kuinka kovasti niitä odo-
tinkaan. Olisimme saaneet vieraita 
rakkaasta Jadista ja nähdä vanhoja 
tuttuja ja tutustua uusiin ystäviin. 
Joskus joudumme näin odottamaan 
kärsivällisesti rukoillen, mitä meille 
seuraavaksi suodaan. Raamatun sana 
meitä johtaa kulkemaan tällä taivas-
tiellä.
 Haluan rohkaista sinua seuraavil-
la siunauksen sanoilla: ”Lisääntyköön 
teille armo ja rauha Jumalan ja Jeesuk-
sen, meidän Herramme, tuntemisessa. 
Hänen jumalallinen voimansa on lah-
joittanut meille hänen tuntemisensa 
kautta kaiken, mitä tarvitaan elämään 
ja jumalanpelkoon. Hän on kutsunut 
meidät omalla kirkkaudellaan ja voi-
mallaan…” (� Piet.�:�–�).
 Kiitän sinua, Jad Hashmonan ys-
tävä, että olet ollut tässä työssä muka-
na rukouksin ja lahjoituksin. Toivon, 
että tämän lehden sisältö on siunan-
nut ja rohkaissut sinua. Jos olet leh-
den uusi lukija, lämpimästi tervetu-
loa Jad Hashmonan ystäväksi.

Siunattua hanukka- ja joulujuhlaa.
Harri Toivonen

Rukouksiin

• Pitkät koronasulut ovat vieneet Israelin talouden tiukoille. Työttömiä on  
 paljon  ja monenlaista ahdistusta, monet yritykset lopettavat ja koronaan  
 sairastuneiden määrä on suuri.

• Eri puolilla maata on levottomuuksia ja protesteja hallitusta vastaan. Ru 
 koillaan rauhaa Israelin yhteiskuntaan ja viisautta johtajille. Myös USA:n  
 vaalitulos saattaa vaikuttaa Israeliin.

Puheenjohtajan palstasuurlähetystön käytössä ollut pieni 
mökki siirrettiin Jerusalemista Jadiin 
lasten kerhotilaksi.
 Israelin ilmasto tuo puutalojen 
huoltamiseen omat haasteensa. Siinä 
ovat ansiokkaasti palvelleet Kalevi ja 
Pirjo Marin yhdessä Mualimankaik-
keus ry:n vapaaehtoisten kanssa.
 Suomen metsissä kasvaneet tu-
kit ja niistä suurelta osin talkoovoi-
min rakennetut talot välittävät Jadin 

asukkaille ja vierailijoille viestiä rak-
kaudesta, joka on kekseliäs ja käytän-
nöllinen. 

Raamatunkääntäjien koti.

Aili Raulo turistitalon parvekkeella. Vartiokoppi.

Turistitalo.
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Voit seurata Jadin kuulumisia Facebookista. Jos haluat liittyä Jad Hashmonan 
ystävien Whatsapp-ryhmään, ilmoita yhteystietosi Johannalle tekstiviestillä, 
yhteystiedot yllä.

Jad Hashmonan historia talteen
Kiitos teille, jotka olette lähettäneet muistelmia, kuvia tai
muuta aineistoa Jadin vaiheista ja ihmisistä. Tämä tiedon
etsintä on jatkuvasti voimassa.
Jos sinulla on Jadin ja ystäväyhdistyksen vaiheisiin liittyviä kuvia, 
dokumentteja ja muistelmia, ota yhteyttä:
Kari Pennanen, p. 0400 786 709, kari@inskp.inet.fi,
tai Johanna Manner, puh. 044 �0�0�54, jhmanner@gmail.com.

Kiitos ystävät tuestanne
Lämmin kiitos ystäville tuesta Jad 
Hashmonalle. Olemme tänä vuonna 
voineet lähettää sinne yhteensä 60 
000 euroa. Kiitos hienon vastauksen-
ne marraskuun jäsenkirjeeseen, saim-
me lähettää varat pieneen lahjakort-
tiin jokaiselle Jadin perhekunnalle ja 
yhteisön muihinkin tarpeisiin. 
 Lahjoituksilla on tänä vuonna 
mm. tuettu hengellisiä tapahtumia 
ja leirejä, kohennettu leikkikentän 
ympäristöä ja hankittu tarvikkeita 
lasten kerhotaloon ja raamatulliseen 
puutarhaan ja edistetty messiaanisen 
arkiston rakentamista ja yhden lah-
joituksen turvin rakennettiin neljä 
suomalaismallista puukeinua.
 Koronarajoituksista huolimatta 
monia rakennushankkeita on jat-
kettava. Näissä tarpeissa me ystävät 
voimme helpottaa haasteita rukoi-
lemalla työhön johdatusta Jadin 
päättäjille ja tukemalla asutusta ta-
loudellisesti mahdollisuuksiemme 
mukaan.
Tässä joitakin tarpeita
 - arkisto- ja museorakennuksen ra- 

kentaminen jatkuu, taloon tarvitaan 
myös kalusteita
 - alueen suunnittelussa tarvittavat 
kartat ja muut piirustukset
 - yhteisten rakennusten ylläpitoa, 
teiden ja portaiden kunnostusta
 - puutarhapalstoille ja yhteiseen
vihannespuutarhaan tarvitaan
mm. vesisäilio ja hyvää maata.
 Marraskuun jäsenkirjeessä tarjo-
simme mahdollisuutta tilata tätä Ja-
din lehteä jakoon ystäville ja seura-
kuntiin. Kiitos teille, jotka tartuitte 
ehdotukseen. Toivotaan, että lehti 
tavoittaa uusia ystäviä. Muulloinkin 
lehdestä voi pyytää ylimääräisiä kap-
paleita tähän tarkoitukseen esimer-
kiksi tapahtumiin tai raamattupii-
riin. Lähetä siitä vain tieto hyvissä 
ajoin etukäteen.

Hallitus tutuksi
Kesäkuun vuosikokouksessa hallituk-
seen uudeksi varajäseneksi valittiin 
Juhani Korhonen Kuopiosta. Hän on  
monessa mukana, vaikka iän puoles-
ta onkin jo osaksi eläkkeellä.

Yhdistyksen uutisia

• Myös Jadin talous on tiukoilla, hotelli on ollut suljettuna yli puoli vuotta,  
 monet asukkaat ovat työttöminä. Johdatusta yhteisön päätöksiin ja myös  
 hotellin uusiin suunnitelmiin.

• Varjelusta armeijassa oleville Jadin nuorille.
 
• Voimia ja hengellistä virvoitusta  kaikille Jadin asukkaille.  

 Juhani on koulutukseltaan ra-
kennusinsinööri ja tekee tätä nykyä 
yritys- ja kiinteistöjärjestelyjä ja on 

mukana tuotekehittelyssä ja inno-
vaatioiden kaupallistamisessa. Juuri 
nyt ajankohtainen on edullinen ja 
nopean vastauksen antava koronan 
tunnistamissovellus, joka toivon mu-
kaan saadaan pian käyttöön.
 Juhani on myös vastuunkantajana 
Vapaaseurakunnassa. Vapaa-aikanaan 
hän harrastaa mm. moottoripyöräi-
lyä, museoautoja ja rakennushisto-
riaa. Miehen erityinen rakkaus on 
saunominen. Kotimaan matkakoh-
teet valikoituvat usein saunojen pe-
rusteella.
 - Israel-työ on kiinnostanut minua 
aina ja olen vieraillut maassa useita 
kertoja. Olen saanut järjestää myös 
yritystapaamisia suomalaisten ja is-
raelilaisten välille. Jad Hashmona on 
hieno paikka ja tärkeä messiaanisten 
juutalaisten keskus. Toivon voiva-
ni olla osaltani mukana edistämässä 
paikan rakentamista, Juhani toteaa.

Juhani Korhonen
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Olen nähnyt ihmeen suuren
miten kallio halkeaa,
kun pienen pieni siemen
sen kolossa kasvaa saa.
Ja syvälle kasvaa juuri
ja löytyy voima uusi,
josta elämä puhkeaa
ja kallio halkeaa.

Olen nähnyt ihmeen suuren
miten aavikko kukoistaa,
kun puronuoman pienen
vesivirrat täyttää saa.
Ja syvälle kasvaa juuri
ja löytyy voima uusi,
josta elämä puhkeaa
ja lähde aukeaa.

Olen kokenut ihmeen suuren
miten anteeksi annetaan,
kun sydämen syyllisen taakka
ristille kannetaan.
Ja uskoon kasvaa juuri
ja löytyy voima uusi
ja toivo virkoaa.

Ariela Toivanen

Jaetaan valoa
Sain marraskuussa olla mukana muu-
tamissa tilaisuuksissa, joissa oli esillä 
Jerusalemin Raamattukodin työ ja 
kerroin muutamalla sanalla myös Jad 
Hashmonasta, onhan se Raamattu-
kodin koti. Ne sopivat mainiosti yh-
teen. 
 Halvor ja Mirja Ronningin pe-
rustaman Raamattukodin tarkoitus 
on tarjota raamatunkäännöstyötä 
tekeville mahdollisuus tulla Raama-
tun maahan perehtymään syvällisesti 
sen kieleen, luontoon ja kulttuuriin. 
Kaikki tämä auttaa luotettavan ja 
luontevan käännöksen tekemisessä. 
Näin kirjaimellisesti Jad Hashmo-
nasta Juudean kukkuloilta sana leviää 
maailman ääriin.

 Marraskuun tilaisuuksissa piti olla 
mukana vieras Israelista, Raamatun 
luonnon asiantuntija Ronit Maoz. 
Koska korona esti matkan, Ronit 
teki suomalaisille Jad Hashmonan 
Raamatullisessa puutarhassa videon, 
jossa hän havainnollisesti opettaa, 
miten Raamatun aikana viljeltiin ja 
korjattiin viljaa ja rypäleitä ja tehtiin 
oliiviöljyä. Moni Raamatun jae ja 
kielikuva sai uutta taustaa. 
 Opetuksensa lopuksi Ronit sytytti 
öljylampun ja antoi siitä tulen tulk-
kinsa öljylamppuun. Hän havain-
nollisti näin vanhaa heprealaista sa-
nontaa, että yhdellä öljylampulla voi 
valaista koko maailman. Kun antaa 
omasta valostaan toiselle, ei menetä 
mitään ja yksi lamppu on kuin sata 
lamppua.
 Raamatunkääntäjien tavoite on 
saada Jumalan sana ja evankeliumin 
valo omalle kansalleen. Sama tavoite 
ja rukous on myös Jad Hashmonan 
asukkailla Israelissa kansansa kes-
kellä. Ja samaa me täällä Suomessa 
saamme rukoilla omalle kansallem-
me ja lähimmäisillemme kaiken ko-
rona-ahdingon keskellä.
 Valoa voimme jakaa rukouksin 
ja rohkaisevin sanoin, ja sanoittakin 
monin konkreettisin tavoin. Kun an-
namme eteenpäin valoa, jota olem-
me itse saaneet Jeesukselta, emme 
menetä mitään, päinvastoin. Jollain 
salatulla tavalla saamme tilalle enem-
män. 

Johanna Manner

”Minä olen tullut valoksi
maailmaan,
ettei yksikään, joka uskoo
minuun, jäisi pimeyteen.”
Jeesus (Joh. 12:46)
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Yhteystietoja

Jad Hashmona
HareiYehuda
IL-90895, Israel

Hotelli
info@yadha8.co.il
Puh. +97�-�-594 �000

Vapaaehtoisasiat
Anne Bar David 
voloyad8@gmail.com

Nettisivu: yad8.com

Jad Hashmonan ystävät ry
Puheenjohtaja
Harri Toivonen
050 596 8949, harri.a.toivonen@gmail.com

Talous- ja jäsenasiat, osoitteenmuutokset
Kari Pennanen
0400 786 709, kari@inskp.inet.fi

Aineisto lehteen – tekstiä, kuvia, ideoita!
Johanna Manner
044 �0� 0�54, jhmanner@gmail.com

Netti: jadhashmona.wordpress.com/yhdistys/
Facebook: Jad Hashmonan ystävät

Tervetuloa Jad Hashmonan ystävät ry:n jäseneksi
Lähetä yhteystietosi tekstiviestinä tai vastaajaan numeroon 0400 786 709 tai
s-postitse: kari@inskp.inet.fi ja maksa jäsenmaksu viereisen sivun
pankkiyhteystiedoin. Jäsenlehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 

Muistathan maksaa jäsenmaksun. Jos maksat jonkun toisen puolesta,
kirjoita viestikenttään Jäsenmaksu sekä henkilön saaman lehden osoitteessa
olevat tiedot.
 
Lahjoitukset
Jos haluat osoittaa lahjoituksesi tiettyyn kohteeseen,
käytä seuraavia viitenumeroita:

 ��44 Missä tarve on suurin
 4446 Jad Hashmonan lapset ja nuoret
 4459 Jad Hashmona tunnetuksi nuorille Suomessa
 5568 Jad Hashmonan tiedotus Suomessa (mm. kirjahanke)

Jos haluat muistaa Jad Hashmonaa testamentissasi, osoita se Jad Hashmonan
ystävät ry:lle, joka välittää varat edelleen. Voit halutessasi ohjata myös merkkipäi-
vä- ja muut muistamiset Jad Hashmonan hyväksi. Näistä lisätietoja antaa
Kari Pennanen, yhteystiedot yllä.

Lämmin kiitos lahjoituksista: elokuu �.096 €, syyskuu �.09� €, ja
lokakuu 4.00� €.
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Jos vastaanottajaa ei tavoiteta, pyydämme palauttamaan
lehden os. Vilskantie 222, 51260 Tahkomäki.

Kiitos kuluneen vuoden yhteydestä.
Jad Hashmonan yhteisö Israelissa

ja Jad Hashmonan ystävät ry:n hallitus

Siunattua Joulua ja
Uutta armon vuotta 2021 kaikille 

Jad Hashmonan ystäville.
Saakoon Vapahtajamme

Jeesuksen läsnäolo täyttää
sydämenne valolla,
ilolla ja toivolla.


