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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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Kohti uusia vaaleja
Vuosi �0�� on vasta alussa, mutta Is-
raelissa on ehtinyt tapahtua jo paljon. 
Täällä valmistaudutaan jälleen vaa-
leihin ��. maaliskuuta, jo neljännen 
kerran kahden vuoden sisällä. Tämä 
kertoo hallitusten epävakaudesta 
eikä yksikään puolue tai poliittinen 
blokki ole riittävän vahva pitämään 
hallituksen pystyssä. Monet puolueet 
tekevät kaiken voitavansa luodakseen 
vaihtoehtoisen koalition nykyhalli-
tukselle.
 Koronaepidemia on nostanut 
mediakeskustelun uudelle tasolle. 
Israelissa ”suuri yleisö” ei ole alun 
alkaenkaan kovin kuuliainen, mutta 
suurin osa kansasta tottelee, kun hal-
litus ja terveysviranomaiset yrittävät 
saada ihmiset suojautumaan viruk-
selta, pitämään maskeja ja välimatkaa 
toisiin ja välttämään kokoontumisia. 
Suurin osa ei kuitenkaan riitä. Päi-

vittäin tapahtuvat poliisin ja ihmis-
ten kamppailut ovat erittäin huono 
esimerkki sivistyneestä maasta, jonka 
pitäisi ymmärtää hallituksen ponnis-
telut estää tartuntojen leviäminen. 
Mutta jos kaikki eivät osallistu tähän, 
mitkään toimenpiteet eivät toimi.
 Israelin yhteiskunta koostuu hyvin 
erityislaatuisista väestönosista, jotka 
jossain määrin toimivat kuin ”valtio 
valtiossa”. Suurin ryhmä ovat äärior-
todoksit, mutta sama pätee arabeihin 
alueilla, jossa he eivät ole integroitu-
neet Israelin yhteiskuntaan ja elävät 
perinteisissä muslimiyhteisöissä.
 Kummassakin yhteisössä on paljon 
sairastuneita ja kummassakin nouda-
tetaan huonosti hallituksen antamia 
ohjeita. Kummassakaan yhteisössä ei 
ole johtajia, jotka toimisivat siltana 
valtion määräysten ja paikallisen sek-
torin välillä. Ja kummankin yhteisön 
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ajattelussa uskonto on lain yläpuolel-
la ja suoja terveysongelmilta ja, mikä 
vakavampaa, tärkeämpää kuin maan 
lain noudattaminen.

Monimutkainen yhteiskunta
Tämä valtion ja uskonnon kamppai-
lu Israelin demokratiassa on mielen-
kiintoinen ilmiö. Se juontaa juurensa 
aina Kuka on juutalainen -määritel-
mästä asti ja siitä mitä merkitsee se, 
että olemme demokratia ja juuta-
lainen valtio. Mutta nyt ”taistelua” 
käydään toisenlaisella tasolla. Sitä 
käydään synagogissa, lasten toora-
kouluissa, minjan-ryhmissä (vähin-
tään kymmenen miehen ryhmä, jot-

ta jumalanpalvelus voidaan pitää) ja 
jopa häissä ja hautajaisissa.
 Näyttää siltä kuin ääriortodoksit 
ja heidän johtajansa olisivat julis-
taneet sodan hallituksen yrityksille 
hidastaa viruksen leviämistä. Uskon-
nolliset yhteisöt ovat sanoneet po-
liisille ja hallitukselle: ”Me teemme 
mitä rabbit päättävät!” Pääministeri 
Netanjahu onkin vedonnut rabbi 
Haim Kanijevskin pojanpoikaan, 
että tämä kehottaisi seuraajiaan, yhtä 
ääriortodoksista haredi-ryhmää, nou-
dattamaan hallituksen määräyksiä. 
Päivittäin uutiset kertovat suurista 
hautajaisista ja synagogien kokouk-
sista ja niissä tartunnan saaneista.

 Tämä on aiheuttanut kiivasta kes-
kustelua ei-uskonnollisen kansanosan 
keskuudessa. He ovat niitä, jotka 
maksavat veronsa, käyvät armeijan, 
opiskelevat valtion koulujärjestelmäs-
sä ja käyvät joka päivä töissä. Miten 
osa kansasta voi samaan aikaan olla 
noudattamatta maan lakeja? Ja kuka 
on vastuussa siitä, että noilla uskon-
nollisilla puolueilla on niin suuri val-
ta maamme hallituksessa?
 Uskon, että seuraavissa vaaleissa 
äänestetään pitkälti tästä todellisuu-
desta, mutta hallituspuolueiden tasa-
väkisyyden vuoksi en näe mahdolli-
suutta luoda vakaata hallitusta, joka 
pystyisi tuomaan maahan tarvittavaa 
muutosta.

Rokotukset puhuttavat
Toinen asia tässä monimutkaisessa 
ja kiehtovassa maassa on rokotusoh-
jelma. Koko Israel rokotetaan. Israel 
on ainoa maa, jossa on onnistuttu 
rokottamaan niin suuri osa kansasta 
ja sekin on kiistanalainen aihe. Teh-
däänkö nyt koko kansaan kohdistu-
vaa kokeilua? Onko se tarpeen? Ot-
tavatko rokotetta eniten tarvitsevat 
edes sitä?
 Israelissa on Netanjahun johdolla 
toteutettu Pfizerin kansallista roko-
tusoperaatiota. Netanjahu otti itse 
ensimmäisenä rokotteen TV-uutisis-
sa �9. joulukuuta. Seuraavana jonos-
sa oli terveysministeri Juli Edelshtein. 
Sen jälkeen terveysasemilla ympäri 

Yhteinen hanukkajuhlamme joulukuussa oli yksinkertainen ja kaunis. Olimme ulkona
välimatkoja noudattaen, söimme sufganiot-munkkeja ja sytytimme hanukkakynttelikön.

Lapset improvisoivat linnan viinitehtaan puisista sälelavoista. Tehdas aikoi myydä lavat, mutta 
antoi lasten pitää ne, kun pojat keksivät niille hienoa käyttöä.
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maata on rokotettu kansaa.
 On mielenkiintoista seurata kii-
vasta väittelyä rokotteiden puolesta 
ja niitä vastaan. Keskustelu lainehtii 
tartuntojen lisääntymisen mukaan. 
Jopa tässä pienessä kylässämme on 
monia mielipiteitä. Jotkut kannatta-
vat rokotuksia, toiset taas ovat täysin 
niitä vastaan. Tämä on kuin antropo-
loginen koe siitä millaisen taustan tai 
minkä ammatin edustajat todennä-
köisimmin edustavat mitäkin mieli-
pidettä.
 Jadissa oli heinäkuussa kaksi co-
vid-tapausta ja tällä hetkellä neljä. 
Lapset ovat paljon yhdessä ulkona 
ja rukoilemme heille varjelusta, nyt 
kun virusmutaatiot saavat lapsetkin 
sairastumaan.
 Tasapainottelemme varovaisuuden 
ja luottamuksen välillä, haluamme 
olla esimerkkeinä hyvistä kansalaisis-
ta ja uskostamme Jumalan armoon. 
Ne eivät ole vastakkaisia vaan vaikut-
tavat yhdessä sekä yksilön että yhtei-
sön parhaaksi. Keskinäinen vastuu 
koetellaan jälleen tässä tilanteessa.

Uusia suuntia etsimässä
Tiukkojen koronarajoitusten jatku-
essa saamme myös Jad Hashmonas-
sa tuntea niiden kaikki seuraukset: 
hotellimme on ollut suljettuna lähes 
vuoden, työntekijät istuvat kotona 
ja saavat jonkin verran työttömyys-
avustusta, mutta monet etsivät työ-
tä muualta, eivätkä ehkä enää palaa 
hotelliin.
 Suljetusta hotellista on kuitenkin 
paljon kuluja. Sähköt, vesi ja puutar-
ha on hoidettava ja meillä on joitakin 
lainoja. Yritämme edelleen myydä 
majoitusta ilman ruokailupalveluja 

vaihtelevalla menestyksellä. 
 Israelilaiset ovat nyt myyntikoh-
teemme. Sen vuoksi suunnittelemme 
joitakin suuria muutoksia. Yksi niistä 
on keittiö, hotellin suurin kuluerä. Se 
vaatii paljon työntekijöitä ja Israelis-
sa hotellien buffet-tarjoilujen taso on 
hyvin korkea, aina pitää olla tarjolla 
monia salaatteja, ruokalajeja, leipiä, 
juustoja ja muuta. Kaikki Jad Hash-
monan hotellissa yöpyneet tietävät, 
että ruokamme on maukasta, mutta 
ravintolasta on korkeat kulut, joiden 
kattamiseen tarvitaan joka päivä pal-
jon ruokailijoita.
 Aiomme ostaa tuntemamme ra-
vintolayrityksen palveluja ja alamme 
myydä entistä enemmän päiväta-
pahtumia. Israelissa on nyt suuntaus 
pieniin tapahtumiin ja hotellimme 
sopii sellaisiin hyvin. Ehkä korona 
on muuttanut israelilaisten ajattelu-
tapaa, että vieraita pitää olla paljon. 
Meidän on vielä parannettava pysä-
köintialueitamme. Tämä saattaa olla 
ratkaisu lähivuosien tarpeisiin.
 Raamatullisen opastuskeskuk-
sen rakennustyö jatkuu Jonatan Bar 
Davidin johdolla. Työ etenee hyvin, 
mutta siihen tarvitaan vielä rahaa. 
Ennen koronaa Arie keräsi varo-
ja hankkeeseen. Pandemian takia 
kaikki mukaan lupautuneet eivät ole 
voineet jatkaa tukeaan. Nyt kun tu-
ristiryhmiä ei tule, Arie ei voi esitel-
lä hanketta uusille ihmisille ja saada 
uusia lahjoittajia. Meidän on otettava 
lainaa rakentamiseen, mutta uskom-
me että talolle tulee paljon käyttöä ja 
siitä tulee siunausta monille. Menee 
vielä jonkun aikaa ennen kuin se voi 
täysin palvella opastuskeskuksena, 
mutta sitä ennen taloa käytetään ta-

pahtumien pitopaikkana ja muihin 
tarkoituksiin.
 Tutkimme edelleen myös mahdol-
lisuutta yhteistyöhön Nataniassa toi-
mivan raamattukoulun kanssa. Kou-
lu on jo vuosia palvellut israelilaisia 
uskovia. Koulu haluaisi muuttaa Jad 
Hahmonaan ja rakentaa tiloja tänne. 
Jos sopimukseen päästään, heidän 
rakennuksensa tulisi Raamattukodin 
länsipuolelle.
 Asia ei ole vielä varma, koska kou-
lu haluaisi ostaa tontin ja Jad Hash-
monassa emme voi myydä maata. Ju-
mala antoi tämän erityisen kukkulan 

meille, emmekä voi emmekä halua 
myydä maata. Sen sijaan tarjoamme 
koululle �5 vuoden vuokrasopimus-
ta, johon maanomistuslait antavat 
mahdollisuuden. Koulun johtokunta 
pohtii vielä asiaa, jos hanke toteutuu, 
uskomme koulun toiminnan sopivan 
tänne hyvin.

Armoa koetusten keskellä
Kun seuraan yleistä elämänmenoa ja 
kamppailua maassa, voin sanoa, että 
Jumala on suojellut Jad Hashmonaa. 
Ihmiset täällä elävät vaatimattomas-
ti, joten vaikka nyt on taloudellisesti 

Alueemme ilmasta katsottuna. Etualalla iso asutus on Telse Stonen ortodoksialue sekä Abu 
Goshin kylän ja Jad Hashmonan välinen laakso, johon Telse Stone haluaisi laajentua. Taustalla 

näkyvät Jerusalem-Tel Aviv -valtatie ja  kauempana oikealla Neve Ilanin kibbutsi.
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tiukkaa, näen onnellisia perheitä ja 
lapsia. Nuoret ja lapset eivät ole kou-
lussa ja voivat nauttia ulkoilmaelä-
mästä ja viettää aikaa keskenään. 
 Suuri osa moshavin miehistä käy 
töissä ja se on siunaus. Ihmiset osaa-
vat arvostaa uudella tavalla vakaata 
työpaikkaa ja työtä, jota muut tarvit-
sevat. Eniten nykytilanteesta kärsivät 
turistioppaat. He saavat pientä työt-
tömyysavustusta, mutta se ei riitä ja 
jotkut ovat löytäneet muita töitä.
 Kiitos lahjasta, jonka te ystävät 
lähetitte ennen hanukkaa. Jokainen 
perhe ja yksin asuva sai pienen lah-
jakortin ruokakauppaan. Yleensä 
käytämme saamamme lahjoitukset 
rakentamiseen, yhteisiin tapahtu-
miin sekä lasten ja nuorten leireihin, 
mutta  nyt tämä apu toi iloa jokai-
seen talouteen. Jumala siunatkoon 
kaikkia ystäviä Suomessa ja antakoon 
teille armoa ja toivoa noudattaessan-

ne koronan vaatimaa varovaisuutta. 
Tämäkin vaihe menee ohi Jumalan 
armosta. Saakoon hän nostaa koro-
nan tuoman painon hartioiltanne ja 
tuokoot teidät ystävät taas pian Israe-
liin vieraiksemme.

Ajelet Ronen

Jo yli �0 vuoden ajan olemme ker-
toneet teille naapurissamme sijaitse-
van Kirjat Jearimin eli Telse Stonen 
asutuksen laajenemispyrkimyksistä. 
Tuo pieni ääriortodoksien kaupunki 
on vaatinut lupaa laajentaa aluettaan 
ja asiaa on vuosien varrella hoitanut 
neljä hallituksen asettamaa komite-
aa.
 Nyt asialla on neljäs komitea ja se 
on jo kahdesti muuttanut karttoja 
ja kaksinkertaistanut aiemmat vaati-
mukset. Tällä kertaa ”uhreina” emme 
ole vain me Jadissa vaan myös naapu-

rikylämme Neve Ilan.
 Telse Stone haluaa laajentua sekä 
Jad Hashmonan ja Abu Goshin ky-
län väliseen laaksoon että Jerusalem-
Tel Aviv -tien ja Neve Ilanin väliin, 
Elvis-aseman taakse Neve Ilanin 
viinitarhojen, peltojen ja laaksojen 
alueelle. Sen jälkeen mikään ei enää 
estäisi sen levittäytymistä kaikkiin 
suuntiin. Myös naapurimme Abu 
Goshin arabikylä pelkää tätä, sillä he 
tietävät miten paljon valtaa ortodok-
seilla on.
 Neve Ilan ryhtyi tosi toimiin ja 

palkkasi lakimiehen ja PR-henkilön 
nostamaan asian esiin mahdollisim-
man laajasti tiedotusvälineissä. He 
ovat aktiivisia Facebook-ryhmissä, 
paikallisissa lehdissä, muutamassa 
päivässä he saivat yli �500 allekirjoi-
tusta vetoomukseen piirikuntamme 
Mateh Jehudan johtajalle Niv Vize-
lille, että hän selvästi ilmoittaisi vas-
tustavansa laajenemista.
 Teemme yhteistyötä Neve Ilanin 
kanssa. On ollut hämmästyttävää 
nähdä miten paljon poliittista pai-
netta he ovat saaneet lyhyessä ajassa 
aikaan. Seuraamme hämmästellen 
ja vähän hämillämme, miten paljon 
he saavat aikaan tällä aggressiivisella 
tyylillä.
 Koska me messiaaniset juutalaiset 
olemme vähemmistö Israelissa, emme 

ole koskaan yrittäneet luoda taistelu-
tilannetta asiassa. Olemme rukoilleet 
ja neuvotelleet komiteoissa, esittäneet 
vastalauseita ja vetoomuksia, kirjoit-
taneet kirjeitä, pyytäneet ympäröiviä 
kyliä liittymään tähän ”taisteluun”, 
mutta hyvin sivistyneesti. Nyt tilan-
ne on toinen ja koska olemme asian-
osaisia, teemme voitavamme omalla 
tavallamme ja kielellämme.
 Kutsuimme kansanedustaja Alex 
Kushnirin käymään paikan päällä. 
Hän edustaa Avigdor Liebermanin 
Israel Bateinu -puoluetta. Hän näki 
Jad Hashmonan ja sen, miten lähel-
lä tuo ortodoksikylä sijaitsee. Tsuriel 
selitti hänelle hotellimme vaikeuksia 
tänä aikana. Kerroimme miten mo-
net pienet yritykset ovat vaikeuksis-
sa samaan aikaan kun ääriortodoksit 

Telse Stonen laajenemispyrkimyksistä

Telse Stonen laajenemispyrkimyksiin liittyen Daniel Ronen esitteli kansanedustaja
Alex Kushnirille näkymiä Elvis-asemalta ykköstien suuntaan.
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vähät välittävät koronarajoituksista 
ja levittävät virusta ja myös painos-
tavat Netanjahua, että hän antaisi 
heille luvan laajentua kun taas meille 
hallitus on asettanut rajoituksia siksi, 
että tämä on luonnonsuojelualuetta 
ja Jerusalemin ja Tel Avivin välistä 
nk. vihreää käytävää.
 Kaikki alueemme kylät joutuvat 
ottamaan huomioon tiukat ”Vihre-
än vyöhykkeen” rajoitukset. Tämä 
tarkoittaa sitä, että hotellia ja muuta 
rakentamista alueellamme rajoittaa 
se, miten se vaikuttaa maisemaan ja 
ympäristöön. Määräykset rajoittavat 
mm. rakennuskorkeutta ja sitä mitä 
materiaaleja saa käyttää.
 Nyt tämä laajentuminen tarkoit-
taisi kymmenkerroksisista taloja ja 
tiiviistä rakentamista laaksoissamme 
ja lähellä valtatietä Shaar Hagai -alu-

een suuntaan (sinne missä tien var-
rella näkyy vanhoja tankkeja). Tämä 
on absurdia kahtalaisten standardien 
sallimista ja vaatimista.
 Toivomme, että tällä kertaa joku 
maan virka- ja lakikoneistossa kuun-
telee ja tekee siitä lopun, ainakin täs-
sä kyliemme pienessä mittakaavassa 
täällä Juudean vuoriston laidalla. Jos 
Abu Goshin johtajat liittyvät rinta-
maamme, saamme enemmän voimaa 
vastalauseemme taakse.
 Asia ei ole vielä loppuun käsitelty, 
kaukana siitä. Komitea kokoontuu 
jälleen �7. helmikuuta asiaa pohti-
maan. Rukoilkaa kanssamme viisaut-
ta ja Jumalan armollista väliintuloa 
tässä asiassa.

Ajelet Ronen

Kutsuimme Abu Goshin arabikylän johtajan Salim Gaberin Jad Hashmonaan palaveriin ja 
yhdessä Neve Ilanin edustajien kanssa pyysimme häntä hylkäämään Telse Stonen

laajenemispyrkimykset kylänsä alueelle. 

Näkymä Jad Hashmonasta, vasemmalla Abu Goshin kylää ja oikealla Telse Stone.

Näkymä Jad Hashmonan hotellitasanteelta, taustalla näkyvät Telse Stonen kerrostalot.
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Istahdimme Ritva Maozin kanssa te-
rassille juttelemaan. Halusin kysellä 
hänen tarinaansa eli narratiivia, jota 
sanaa usein nykyisin käytetään. Siis 
tositarinaa.
 Ritva vietti lapsuutensa kuuluisal-
la paikkakunnalla, Sammatissa. Siellä 
professori Aapeli Saarisalokin aikoi-
naan mökkeili ja kävi joskus Ritvan 
kotona lehtiä lukemassa. Kävi siellä 
myös karmelilaisia.
 Kolmivuotiaasta lähtien Ritva, s. 
�945, eleli neljäntenä lapsena isänsä 
sisaren perheessä. Perheen isällä oli 
bussifirma, jonka busseja Karmel-yh-
distys käytti retkiinsä. Kun Karmel 
vuonna �958 järjesti ryhmämatkan 
Israeliin, se tehtiin tämän firman 

bussilla. Pääkuskina oli perheen isä, 
myös apukuskit olivat saman per-
heen piiristä. Mukana oli perheen 
äitikin matkalaisia muonittamassa. 
Nuorimmat lapset taisivat olla koto-
na omin nokkineen.
 Yhteyksiä Israeliin Ritvalla ja per-
heellä siis oli. Vuonna �96� Ritva 
osallistui Päiväkummun hiihtoleiril-
le, jossa vastuunkantajana oli myös 
Risto Santala. Siellä Ritva tuli uskoon 
ja mielessä alkoi itää ajatus päästä 
käymään Israelissa, ei olemaan.

Uusi kotimaa kutsui
Kahden vuoden päästä haave toteu-
tui, kun Ritva tuli Karmelin kolman-
teen vuosiryhmään Kirjat Anavimiin. 

Juudean vuorille juurtuneet
Ritva ja Hanoch Maoz ovat asuneet Jadissa jo nelisenkymmentä vuotta. Heillä on viisi lasta, 

yksitoista lastenlasta ja neljä lastenlastenlasta. 

Ensimmäinen päivä oli rankka, kib-
butsin keittiössä tiskiä riitti. Sitten 
työ jatkui ruokasalissa.
 Ennen Israeliin lähtöään Ritva oli 
sanonut, että naimisiin hän ei siellä 
ainakaan mene. Mutta kuinka olla-
kaan, eräs mies, Hanoch, alkoi tulla 
ruokailemaan aina vähän myöhässä, 
suomalaistyttöä vilkuillen. Lopulta 
hän pyysi tytön mukaansa jollekin 
tavaran kuljetusmatkalle. Seuruste-
lua... Karmel halusi lähettää tytön 
kotiin, eikä kotiväkikään oikein ty-
kännyt, mutta biologinen äiti antoi 
suostumuksensa. Samana vuonna, 
siis �964, vietettiin häitä. Koska us-
kovat vastustivat asiaa, Ritva sanoi 
tuohon aikaan, ettei koskaan halua 
paikkaan, jossa on suomalaisia ja us-
kovia!
 Kibbutsissakin asia oli uusi, häm-
mentävä; kristitty miniä juutalaisper-
heeseen. Ehkä oli painostusta juuta-
laisuuteen kääntymisestä lastenkin 
takia. Vuoden �967 paikkeilla se ta-
pahtui. Ei Ritva paljoa juutalaisuut-
ta opiskellut. Rabbi taisi saada pari 
laatikollista appelsiineja, kysyi vain 
Ritvalta, tiesikö hän nyt kaiken. Juu, 
sanoi Ritva. Onneksi ei kysytty mi-
tään.
 Perheeseen oli jo syntynyt kak-
si tyttöä. Ehkä kibbutsielämä alkoi 
tympiä, lasten nukkuminen lastenta-
loissa, jne., joten perhe muutti vuon-
na �97� Beit Shemesin kaupunkiin. 
Olivat siellä pari vuotta, Ritva koti-
äitinä. Se oli mielenkiintoista aikaa, 
siitä Ritva haluaisi jopa kirjoittaa 
kirjan. Ihmiset olivat ystävällisiä ja 
auttavaisia. Jos meni jonkun kotiin 
käymään, ensiksi avattiin jääkaappi: 
Katso, miten paljon meillä on ruo-

kaa... Perheen vaaleatukkainen tyttö 
huomattiin. Kun poika, Jaron, syn-
tyi, naapurit auttoivat monella tapaa, 
tuotiin ruokaa, pestiin pyykit. Pojan 
ympärileikkausta varten synagoga toi 
erikoistuolin, naapurit toivat herkut 
ja karkit, joita viskellään.

Johdatusta askel askeleelta
Taas uusi vaihe, kun perhe muutti 
Tsuban kibbutsiin, jossa he asuivat 
kymmenisen vuotta. Kibbutseissa on 
ollut tapana, että vuorollaan kukin 
pariskunta saa käydä ulkomailla esi-
merkiksi tapaamassa omaisiaan. Tau-
lulla olevaan vuorolistaan joku oli 
pannut Ritvan ja Hanochin nimet, 
ja se tärppäsi. Suomen ja Argentii-
nan kautta Chileen, missä Hanochin 
omaisia asui. Heissä oli jotain kum-
mallista. Kun sisar siunasi ruuan, hän 
sanoi lopuksi ’Jeesuksen nimessä’. 
Kävi ilmi, että sisaren mies oli messi-
aanisen seurakunnan pastori, ja myös 
äiti ja muut sisarukset olivat Jeesuk-
seen uskovia, isä oli kuollut. Sieltä 
alkoi Hanochin matka Jeesus-tielle 
ja tiellä.
 Tsubassa tapahtui jotakin ikä-
vää liittyen kristittyihin ja messiaa-
nisiin, ja heillä oli jo ajatus lähteä 
pois kibbutsista ja nimenomaan Jad 
Hashmonaan. Jo �970-luvun alussa 
Seppo Raulo oli kerännyt nimiä asu-
tuksen perustamiseen, ja myös Ritva 
ja Hanoch olivat kannatuksen vuoksi 
antaneet nimensä. Niin he päätyivät 
Jadiin vuoden �98� paikkeilla.
 Ei se alkuun kovin helppoa ollut. 
Kibbutsissa oli selvät toimivat elimet, 
mitä mistäkin pyydettiin, kuka päät-
ti mistä. Jadissa kaikki oli vielä vähän 
haparoivaa. Eivätkä kaikkien kemiat-



�4 �5

kaan aina sopineet yhteen. Kivi tois-
tansa hioo. Katselivat kyllä, kuten me 
muutkin, miten kaupungista suoraan 
tulleet israelilaiset yrittivät sopeutua 
yhteiseloon, ja rahattomaan oloon.

Rakentajien ketju jatkuu
Kysyin Ritvalta, miten hän näkee ny-
kytilanteen uusine asukkaineen.
 - Näillä on nyt tuota sopeutumis-
aikaa, kuten ensimmäisillä israeli-
laisilla. Eivät ehkä vieläkään oikein 
tiedä, mihin ovat joutuneet, kun ns. 
yksityistämisestä huolimatta pohjana 
on edelleen moshav shitufi, yhteis-
asutus. Me vanhemmat olemme jo 
hioutuneet ja eläköityneet, asettau-
tuneet paikoillemme.
 Ritva muistutti myös, miten etu-

oikeutettuja olemme, kun olemme 
saaneet olla tässä maassa, maailman 
navassa, ja myös kokeneet varjelusta 
monessa sodassakin.
 Lopuksi Ritva halusi toivottaa siu-
nausta Jad Hashmonan ystäville ja 
kiittää uskollisesta tuesta ja ystävyy-
destä vuosien varrella.
 - Toivotaan, että pian päästään taas 
lentämään ja tapaamaan toisiamme.
 Loppukaneettina omasta puoles-
tani sanoisin, että Jad Hashmona 
on alusta loppuun Jumalan ihmettä. 
Meistä rosoisista, jopa särkyneistä 
kivistä huolimatta Jumala on tehnyt 
jotakin. Rukoillaan edelleen Jumalan 
johdattavan meitä omien suunnitel-
miensa mukaan.

Kirjurina Dina Kohonen

Diakonissa Ulla Peltonen 
(os. Ali-Mattila) oli yksi 
Jad Hashmonan seitse-
mästä perustajajäsenestä. 
Hän sai kutsun ajasta 
iäisyyteen joulukuussa 
ja hänet siunattiin hau-
dan lepoon Jyväskylässä 
�.�.�0��. Ullan vaihe-
rikkaan elämän pohja-
vireenä olivat rakkaus 
Raamatun sanaan, halu 
palvella Herraa ja ihmi-
siä sekä rakkaus kukkiin 
ja luontoon. Seuraavas-
sa muutamia ystävien 
muistoja hänestä. 

Tunsin Ullan �9 vuotta ja hän on 
mielessäni aina kuin nuori tyttö, aina 
iloinen, väsyneenäkin, aina avulias, 
aina rohkaisemassa ja puhumassa 
hyvää, huolehtimassa ihmisistä ja 
kukista. Hän ei koskaan valittanut, 
osasi nauraa itselleenkin ja kiitti aina 
pienimmästäkin avusta. Hän oli su-
loinen persoona, joka puhui hepreaa 
omalla viehättävällä tavallaan.

- Rosi Bar-David

•

Ulla Peltonen (os. Ali-Mattila), 30.3.1932‒4.12.2020, oli 
yksi Jad Hashmonan perustajajäsenistä.

Ulla rakasti kukkia ja halusi niitä 
ympärilleen. Hänelle kelpasi mikä 
tahansa astia, johon sai multaa, kuk-
kien värit ja vihreät lehdet jättivät 
varjoonsa astian rumuuden. Muistan 
valokuvat koripallokentän raunioil-
ta Neve Ilanissa, missä perustajien 
ryhmä alkuaikoina asui. Kuvissa on 
Ullan jostain löytämiä astioita, joihin 

hän oli istuttanut kukkia tuomaan 
iloa ja väriä vaatimattomaan leiriin. 

- Esther Bar David

•
Minulla on Ullasta hassu muisto. 
Kun tulin suihkuun moshavin sau-
naan, Ulla oli siellä. Hän oli loukan-
nut polvensa ja niissä oli naarmuja. 
”Mitä on tapahtunut”, kyselin. Hän 
vastasi luonteenomaisella huumoril-
laan: ”Olin kävelyllä ja yhtäkkiä sie-
luni hypähti ilosta, mutta kehoni ei 
ollut valmis siihen ja niin minä kaa-
duin.”
 Se kuvaa niin hyvin, mitä vanhe-
neminen tarkoittaa ja olen nyt itse 
samassa vaiheessa. Sydämen ja sie-
lun tunteet, hengen vapaus ja kehon 
reaktiot eivät aina kohtaa; kun ilo 
läikähtää, keho ei aina ehdi perässä. 

- Olga Kapusta

Ulla Peltonen In Memoriam

Ulla Ali-Mattila oli mukana Karmel-yhdistyksen ensimmäisessä kibbutsiryhmässä Kirjat
Anavimissa vv. 1962-63. Tässä juhliltaan juutalaista uutta vuotta 29.9.1962.

- Kuva Ullan albumista.
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•
Ulla rakasti Raamattua, hepreaksi 
ja suomeksi, ja opetteli psalmeja ul-
koa. Se oli hyvä muistutus siitä, että 
on tärkeää pitää Jumalan Sana aina 
lähellämme ja muistissamme, jotta 
saisimme siitä rohkaisua. Aina kun 
Ulla nousi sapattiaterioillamme lau-
sumaan psalmeja, tunsin kunnioitus-
ta tätä uskon naista kohtaan. 
 Kiitos Jumalalle kaikista näistä pe-
rustajista, joihin me lapsina ja nuo-
rina saatoimme katsoa ylöspäin ja 
seurata heidän esimerkkiään. Heidän 
uskonsa muuttui todeksi ja näimme 
heidän kestävyytensä vaikeina ja hy-
vinä aikoina.

- Ajelet Ronen
•

Muistan Ullan lapsuudestani. Aina 
kun me lapset törmäsimme häneen 
moshavilla, hän kutsui meidät iloi-
sesti pieneen, viihtyisään kotiinsa. 
Hän leikkasi meille aina rypäleitä 
talonsa vieressä kasvavasta viiniköyn-
nöksestä. Minulle hän oli kuin isoäiti 
– lämmin, rakastava, rauhallinen ja 
vieraanvarainen.

- Johanan Nerel

•
Tunsimme toisemme jo opiskelles-
samme Helsingin Diakonissalaitok-
sella. Israelissa olimme töissä Shaare 
Zedekin sairaalassa. Olin aina Ullan 
työparina. Hänen kanssaan oli help-
po tehdä työtä, koska hän ajatteli 
aina asiat valmiiksi. Hän suhtautui 
potilaisiin rakastavasti ja rauhallises-
ti. Kerran osastolta loppuivat lakanat 
ja Ulla meni varastolle, missä sanot-
tiin, ettei niitä nyt ole. Ulla rupesi 

itkemään ajatellessaan, että potilaat 
eivät saa puhtaita lakanoita. Äkkiä 
toi varaston mies lakanoita.

- Hanna Riippa
•

Tutustuin Ullaan v. �979 vierailles-
sani Jad Hashmonassa. Jyväskylässä 
opin tuntemaan myös hänen puoli-
sonsa Ahtin. Heidät näki usein kul-
kemassa käsi kädessä. Kun Jyväsky-
lässä alettiin pitää sapattiaterioita, he 
puhuivat usein tilaisuuksissa. Aterian 
jälkeen Ulla meni aina auttamaan 
tiskauksessa.
 Ulla piti hepreankielistä rukous- ja 
raamattupiiriä kotonaan. Rukoilim-
me ja siunasimme Israelia sekä lähei-
siämme nimeltä mainiten, Ullan ko-
tiväestä Marttilasta alkaen. Ullan oli 
helppo saada yhteys ihmisiin. Hän 
kävi tapaamassa yksin asuvia vanhuk-
sia ja kulki linja-autolla eri puolille 
kaupunkia. Kun voimat vähenivät, 
kuljetin häntä autollani. Aina löytyi 
kaunis kukkakimppu tuliaisiksi.

- Marja Riitaoja
•

Ullan muistoa voi kunnioittaa lah-
joittamalla hedelmäpuun taimen 
Tsefalonin moshavin puutarhaan. 
Yksi taimi maksaa 20 €. Voit lah-
joittaa taimen maksamalla sen hin-
nan Suomen Karmel-yhdistyksen 
tilille FI63 5780 3820 036795,
VIITE 4404.

Kirjat Anavimin vapaaehtoiset istuttivat puita Suomi-metsään. 

Ahti Peltonen ja Ulla tunsivat toisensa jo nuoruudesta asti. Yhteistä taivalta 
he ehtivät kulkea kymmenen vuotta, koti oli Jyväskylässä.
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oppaakseni mestariluokan ammatti-
laisen. Kuitenkin jokainen työpäivä 
aloitettiin nöyrästi rukoillen.
 Vaikka yhteistä kieltä ei ollut, 
meille syntyi hyvä yhteys myös työ-
ajan ulkopuolella. Ruokasalissa oli 
helppo hakeutua Kalevin pöytään, ja 
saunan lauteilla hän tutustutti minut 
suomalaisiin löylyihin. 
 Kalevi oli vaatimaton, vilpitön ja 
lempeä mies. Hän tuntui toimivan 
aina hyvässä hengessä, ja hänen hil-
jainen hymynsä kohdistui kaikkiin. 
Moshavin suomalaislapset kipittivät 

hänen perässään ja kiljuivat riemusta, 
kun hän nosteli heitä ilmaan yhdellä 
vahvalla käsivarrella. Hän kumartui 
ruokkimaan ja silittämään jokaista 
kissaa.
 Kun saimme viestin Kalevin pois-
menosta, mielen täytti lämmin ai-
lahdus. Siinä oli ihminen, joka tässä 
maailmassa levitti ympärilleen hy-
vyyttä ja nyt hän saa jatkaa elämää 
paremmassa maailmassa. Rauha hä-
nen muistolleen.

Eli Bar David 

Kalevi Walden oli tuttu vieras Jadin ystävien kesäpäivillä. Kuva kesäpäiviltä muutaman
vuoden takaa, Kalevi reunassa oikealla.

Elettiin kevättä �976. Valmistelin 
Helsingissä Jad Hashmonan rakenta-
miseen liittyviä asioita ja etsin raken-
nustaitoisia miehiä talkoisiin. Raken-
tajia löytyi monia eri teitä. Hannu 
Häivölä ilmoittautui mukaan puuse-
pän hommiin äitinsä rohkaisemana. 
Kyselin häneltä, tuntisiko hän usko-
vaa timpuria betonilaudoituksia te-
kemään. Hannu kertoi tutustuneen-
sa työmaallaan Kalevi Waldeniin, 
joka kuului Siion-seurakuntaan.
 Menimme sinne tapaamaan häntä 
ja kerroimme Jadin rakentamisesta. 

Yllätyin, kun hän jo parin päivän 
kuluttua ilmoitti olevansa valmis 
lähtemään seuraavalla viikolla Israe-
liin. En tiennyt, että mies oli viikkoa 
aikaisemmin vuodattanut sydäntään 
Herralle ja kysellyt, eikö hänelle ol-
lut elämässä mitään muuta tehtävää 
kuin päivästä toiseen samaa raken-
nustyömaata. Uusia vaiheita oli jo 
valmistettu häntä varten.
 En muista kuinka pitkään Kale-
vi oli ensimmäisellä reissulla, mutta 
vuosikymmenten varrella hän kävi 
Jadissa useaan otteeseen auttamassa 
rakennuksilla ja muissa töissä. Isra-
el ja erityisesti Jad Hashmona olivat 
Kaleville rakkaita. Erityisen tärkeää 
hänelle oli päästä aina Länsimuurille 
rukoilemaan. Siellä hän viipyi Juma-
lan edessä.
 Viimeiset vuotensa Kalevi vietti 
hoivakodissa Helsingissä. Vielä jou-
lukuussa puhelimessa Kalevi muisteli 
ensimmäisen matkamme yksityis-
kohtia. Hän odotti ja rukoili jo pää-
syä Herransa luo.

Matti Nikunen

Oli kesä �978. Ensimmäinen työni 
Jad Hashmonan vapaaehtoisena oli 
yksiötalojen ja uuden saunan raken-
tamisessa, Kalevin apumiehenä. Hän 
otti minut ystävällisesti vastaan ja 
alkoi kärsivällisesti opastaa kädestä 
pitäen. Kävi ilmi, että olin saanut 

Kalevi Walden (3.9.1933–25.1.2021) oli yksi Jad Hashmonan alkuaikojen 
talkoolaisista. Tie Jadiin oli vastaus myös hänen omaan rukoukseensa. Ystä-
vät muistavat häntä lämmöllä.

Rakentajan kädet ovat rauenneet

Matti Nikunen (oik) ja Hannu Häivölä piti-
vät yhteyttä Kalevi Waldeniin (edessä). Kuva 

joulukuulta 2019.
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lomalla opiskelemaan täydennyksiä. 
 Edellisenä päivänä YLE:lle juttuja 
tekevä paikallinen toimittaja oli käy-
nyt haastattelemassa Annea ja Tsu-
rielia. Toimittaja halusi raportoida 
rokottamisesta, mutta kyseli muuta-
kin. 
 – Mies kyseli englanniksi ja mi-
nun piti vastata suomeksi, se oli hie-
man hankalaa. Saa nähdä miten juttu 
Suomessa kootaan. Toimittaja kuvasi 
vähän Jadia ja tuli mukaan, kun kä-
vimme ottamassa rokotukset.  
 Hän halusi tietää myös mitä Ja-
dissa ajatellaan hallituksesta ja maan 
tilanteesta. 
 – En halua kritisoida hallitusta. 
Meistä yritetään pitää huolta tässä 
maassa, vaikka on paljon ongelmia 
ja räikeitä virheitä on varmasti teh-
ty. Nyt ei pidä etsiä syyllisiä, tämä on 
maailmanlaajuinen ongelma.
 Jad Hashmonan väki tietää, että 
kaiken keskellä on toivoa ja rukoi-

Kyselin puhelimessa Anne Bar Davi-
dilta, miten perheen arki sujuu ko-
ronasulkujen keskellä. Silloin Etelä-
Suomessa asteita oli -�8 ja Israelissa 
kesäisen lämmintä. Sulkua oli juuri 
hieman lievennetty ja Anne oli käy-
nyt tyttöjen kanssa merenrannalla 
juhlistamassa asiaa. 
 – Tuntui ihmeelliseltä, kun sai taas 
ajaa autolla jonnekin kauemmas. 
Rannalla oli ihmisiä, monet menivät 
jopa uimaan. Lämpöasteita oli poik-
keuksellisesti pitkälti yli +�0.  
 Perheen 8-vuotiaat kaksoset oli-
vat juuri päässeet takaisin kouluun, 
kun �– 4-luokat on avattu. Etäkou-
lu kuuden lapsen perheessä on aika 
haasteellista, kun jokainen on vuo-
rollaan nettiyhteyksin tunneilla tai 
jossain nurkassa tekemässä tehtäviä. 
 Lapset olivat syksyllä koulussa vain 
pari kuukautta. Aina kun koulu vä-
hän avattiin, alkoi tauti levitä ja piti 

taas sulkea. Nyt kolmannen sulun 
aikana on kaikkien turnauskestävyys 
ollut jo koetuksella.
 – Ei tahdo jaksaa enää kotiopet-
taa.  Lapset eivät halua enää yhtään 
ylimääräistä zoomia. Ruudun katse-
lu saa pään ja silmät särkemään, lin-
kit ei toimi ja muuta.  Nuorempien 
kanssa aikuista tarvitaan rinnalla, jos 
tulee ongelmia. Isommat ovat oma-
toimisia. 
 Israelissa puhutaan lasten ja nuor-
ten kohdalla samoista ongelmista 
kuin Suomessakin; kaikki eivät selviä 
etäopetuksesta yhtä hyvin ja kaupun-
geissa sosiaaliset kontaktit voivat kat-
keta. 
 – Täällä moshavilla onneksi lapset 
ovat paljon keskenään ulkona ja lä-
hellä on aina kavereita. Mutta opetus 
etänä ei ole yhtä tehokasta kuin kou-
lussa. Opetusministeri totesi äsket-
täin, että luultavasti joudutaan kesä-

Perheen korona-arkea
lemme vallanpitäjien puolesta, ovat-
pa he mitä laatua tahansa. 
 – Toivo on suuri voima, vaikka 
maallisesta näkökulmasta tilanne on 
masentava, Anne totesi.
 Tilanne Israelissa ajaa Annen mu-
kaan eri väestönosia entistä enem-
män erilleen. 
 – Eri ryhmien välillä on suora-
naista vihaa. Niin erilainen on ää-
riuskonnollisten ja maallistuneiden 
israelilaisten ajattelutapa.  Omaakin 
asennetta uskonnollisia kohtaan saa 
valvoa, että osaisi suhtautua heihin 
rakkaudella yleensä sekä Telse Stonen 
laajenemispyrkimyksiin liittyen. On 
tärkeää rukoilla heidän puolestaan, 
vaikka olemme vastakkain heidän 
kanssaan. Jospa osaisimme tuoda 
tilanteeseen Jumalan valoa. Rukoil-
laan, että Jumala saisi kunnian tilan-
teessa ja luonto, hänen luomistyönsä, 
täällä saisi säilyä. 

Johanna Manner

Ruut, 10, koulutunnillaan perheen pyykkihuoneessa. 
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Shalom
Näin vuoden alussa pohdimme tä-
män vuoden mahdollisuuksia tai 
mahdottomuuksia; mitä voi järjestää 
ja miten yhteyttä pitää.
 Jadin Ystävien hallitus piti tämän 
vuoden ensimmäisen kokouksen-
sa etäyhteyksin, vaikka perinteisesti 
olemme kokoontuneet jonkun ko-
tona tai seurakuntatiloissa. Keväällä 
�4.4. on vuosikokouksen aika, joka 
alustavasti on sovittu pidettäväksi 
Lahden helluntaiseurakunnassa. Toi-
saalla lehdessä voit lukea kutsun vuo-
sikokoukseen, mutta ilmoitamme jä-
senille erikseen, mikäli kokousta on 
koronan vuoksi siirrettävä.
 Kesäpäivät ovat suunnitteilla �0.–
��.8. Kiponniemeen, Jyväskylään. 
Toivomme ja rukoilemme, että tänä 
vuonna voimme kesäpäivät pitää, 
koska olisi suuri ilo taas tavata Jadin 
ystäviä. Vieraiksi päiville ovat lupau-

tuneet Victor ja Ettie Kalisher, joiden 
piti tulla viime kesän peruuntuneille 
päiville. Nämä kaikki suunnitelmat 
on jätettävä rukousalttarille ja otetta-
va se mikä annetaan.
 Kiitos, että tänä vaikeanakin aika-
na olet jaksanut olla mukana Jadin 
rinnalla rukoillen ja lahjoituksin. 
Raamatunkohdaksi valitsin tähän 
jakeet Hoosean kirjasta: ”Minä pa-
rannan heidän luopumuksensa, omas-
ta halustani minä heitä rakastan, sil-
lä minun vihani on kääntynyt heistä 
pois. Minä olen Israelille kuin aamun 
kaste. Israel kukoistaa kuin lilja, työn-
tää juurensa syvälle kuin Libanonin 
puut” (�4:5,5).

Harri Toivonen
puheenjohtaja

Yhdistyksen uutisia

Näkymä Jadin sisääntulotieltä, edessä Raamatunkääntäjien hirsikoti.
Jadin historia talteen
Lämmin kiitos kaikille, jotka olette 
lähettäneet meille lehtileikkeitä, ku-
via videoita tai muuta aineistoa Jadin 
vaiheista. Otamme edelleen vastaan 
näitä tietoja. Jos sinulla on Jadiin tai 
Jadin ystävien toimintaan liittyvää ai-
neistoa, ota yhteyttä Kari Pennaseen 
tai Johanna Manneriin. Yhteystiedot 
löydät sivulta �6.

Tee Jadia tunnetuksi
Kerro Jad Hashmonasta ystävillesi. 
Halutessasi voi tilata lisäkappaleita 
Jadin ystävien lehdestä annettavaksi 
ystäville. 
Jadin kuulumisia, lähinnä tuoreita 
kuvia, voit nähdä Jad Hashmonan 
ystävät -Facebook-sivulta. Jos haluat

liittyä ystävien Whatsapp-ryhmään, 
ilmoita yhteystietosi tekstiviestillä 
Johannalle, nro 044 �0�0�54.

Liity jäseneksi tai tee osoitteen-
muutos kätevästi yhdistyksen net-
tisivuilla: jadhashmona.wordpress.
com/yhdistys
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           Tänään! 

    Tänään on juuri päivä tuo,
    kun huolet saan mä unohtaa,
    En ole lainkaan suruinen,
    mä koska tiedän nyt sen.

    Herra kuule pyyntöni mä rukoilen,
    anna mulle anteeksi mä pyydän sua
    ja anna uusi alku elämään
    ja uusi suunta jatkamaan
    kanssasi, Herani, tänäänkin.
   
    Tänään on aika rakastaa
    ja minä saan myös odottaa
    parempaa aikaa tulevaa
    kanssasi Herra, tänään!

Hajom! -cd:tä voi tilata
hintaan 18 €+postikulut.
Tilaukset os.
leilaorvokki67@gmail.com

Ariela Toivanen (�944–�0�8) kirjoitti tämän runon heprealaisen Hajom-
laulun pohjalta. Alkuperäisen laulun Hajom, hajom - Tänään, tänään ovat 
tehneet D. Barak ja J. Hadar.
 Vuonna �009 Suomessa julkaistiin äänite, jossa on lauluja hepreaksi ja 
suomeksi. Siinä on myös tämä laulu hepreaksi ja koko levy sai nimekseen 
Hajom! Tänään!. Levyllä on Zipporimin lisäksi myös muita musiikkiryhmiä. 
Tuo laulu kuuluu Zipporim-kuoron vakio-ohjelmistoon.
 Zipporim odottaa hartaasti, että pääsisimme taas yhdessä laulamaan upeita 
heprealaisia lauluja sekä virkistymään toisten laulajien ja Herran läsnäolosta. 
Lehitraot - tapaamisiin! 

Leila Savolainen

Israel on elänyt vaikean vuoden ko-
ronapandemian vuoksi. Tartunto-
ja on lähes 7�0 000 ja kuolleita yli 
5�00. Vaikka väestöstä lähes 45 % on 
rokotettu ainakin ensimmäisen ker-
ran, tartuntojen määrä on edelleen 
korkea. Maan talous on huonontu-
nut, ihmisiä on työttöminä ja hotel-
lit ovat olleet pitkään ilman turisteja. 
Kaiken tämän lisäksi maassa on hal-
lituskriisi. Maaliskuussa on neljännet 
vaalit kahden vuoden sisällä.
 Kaikesta huolimatta noin �0 000 
juutalaista teki viime vuonna alijan, 
eli muutti Israeliin. Raamatun pro-
fetiat toteutuvat: ”Minä otan teidät 
pois pakanakansoista ja kokoan teidät 
kaikista maista ja tuon teidät omaan 
maahanne”  (Hes. �6:�4). Juutalais-
ten paluu omaan maahansa on merk-
ki siitä, mitä aikaa elämme. Jeesuksen 
takaisin tulo lähestyy.
 Seurakuntien on aika herätä ru-
koilemaan Israelin puolesta. Tärkein 
aihe on, että juutalaiset avaisivat sy-

dämensä vastaanottamaan Jeshuan, 
Messiaansa. Muutos juutalaisten 
sydämissä on jo havaittavissa, Jee-
suksen uskovia juutalaisia arvioi-
daan Israelissa olevan �0 000. Se on 
kuitenkin pieni määrä koko kansaa 
ajatellen, mutta jopa ortodoksijuuta-
laisten keskuudesta on ihmisiä tullut 
uskoon. Rukoillaan heille rohkeutta 
seurata Jeshuaa vainoista huolimatta.
Juutalaisten paluumuutto on myös 
tärkeä rukousaihe.
 On suuri ihme, että Israelissa on 
messiaanisten ylläpitämä vastaan-
ottokeskus Aliyah Return Center. 
Rukoillaan, että siellä monia saavu-
tettaisiin evankeliumin sanomalla. 
Suomessa seurakuntien olisi tärkeä 
valmistautua rukoillen seuraavaan 
muuttoaaltoon. Ehkä maamme saa 
jälleen olla kauttakulkureittinä kuten 
�990-luvulla. Rukoillaan hallituk-
semme puolesta, että rajat pysyisivät 
auki, kun seuraavan muuttoaallon 
aika tulee.

Olavi Rajahalme 

Nyt on aika rukoilla Israelin puolesta

Rukouksiin ja kiitoksiin myös

 • Kiitetään Jumalan avusta pandemian aikana Jadissa.
 • Pyydetään voimia, varjelusta ja hengellistä virvoitusta Jadin asukkaille.
 • Johdatusta päätöksiin hotellin, opastuskeskuksen ja mahdollisen raa-
 mattukoulun suunnitelmissa.
 • Viisautta neuvotteluihin ja yhteyksiin naapuriyhteisöjen kanssa Telse           
 Stonen laajenemistavoitteissa, oikeudenmukaisia päätöksiä
 viranomaisilta.
 • Jad Hashmonan vaiheista kertovan kirjan valmistuminen.

Akvarelli Ariela Toivanen
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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, jadin.asiat@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. Jäseneksi voi liittyä myös yllä mainitun nettisivumme kautta.

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: marraskuu �.�9� €, joulukuu 8.�7� €, tam-
mikuu �.�76 €.
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Jos vastaanottajaa ei tavoiteta, pyydämme palauttamaan
lehden os. Vilskantie 222, 51260 Tahkomäki.

Kokouksessa käsitellään säännöissä vuosikokoukselle säädetyt asiat. 
Sen isäksi käsitellään yhdistyksen sääntöjen uudistaminen. Yhdistyksen 
vuonna �986 laadittuja sääntöjä on tarpeen päivittää. 

Ennen kokousta on mahdollisuus lounastaa samoissa tiloissa. Lounaan 
hinta on �5 €. Järjestelyjen vuoksi pyydämme ilmoittautumiset vuosi-
kokoukseen �9.4. mennessä sähköpostitse os. jadin.asiat@gmail.com, 
tai puh. 044 �0� 0�54/Johanna.

Noudatamme turvavälejä ja asiaan kuuluvaa koronavarovaisuutta. Ter-
vetuloa mukaan.

Mikäli koronatilanteen vuoksi kokousta joudutaan siirtämään, ilmoi-
tamme siitä jäsenille erikseen kirjeellä.

Jad Hashmonan ystävien kesäpäivät järjestetään �0.-��.8.�0�� 
Kiponniemen toimintakeskuksessa, Jyväskylässä, mikäli koronatilanne 
sen sallii.  Ohjelma- ja muut tiedot ilmoitetaan seuraavassa lehdessä.

Jadin ystävien kalenteriin

Jad Hashmonan ystävät ry:n
vuosikokous pidetään la 24.4.2021 
Lahden Helluntaiseurakunnan tiloissa,
Kiveriönkatu 1
Lounas ja kahvi klo 12, virallinen
kokous alkaa klo 13.


