Vantaalla helmikuussa 2019
Juutalaistyö
Kylväjä vie eri tavoin todistusta Messiaasta
juutalaisten pariin Israelissa, Ukrainassa ja
Pietarissa. Israelin Haifassa tavoitamme
juutalaisten ohella myös arabeja.
Kylväjä rakentaa Jerusalemin Casparikeskuksen kautta messiaanista liikettä
Israelissa. Caspari-keskus on opintokeskus,
jonka kurssitoiminnan piirissä oli vuonna
2018 noin 30 seurakuntaa. Keskus palvelee
muualta maailmasta tulevia kristittyjä pitäen
esillä uskon juutalaisia juuria. Seurakuntien
lapsityötä vahvistava koulutus on jatkunut
laadukkaana. Kansainvälisen työn puolella
nuorille aikuisille suunnattu Experience Israel
-pilottikurssi on ollut erittäin onnistunut.
Tel Aviv-Jaffassa Kylväjän toimii Immanuelseurakunnan työyhteydessä. Sen toiminta
keskittyy jumalanpalvelusten ympärille.
Nuorten aikuisten toiminta on vilkasta. Sederateria keväällä on suurehko yhteistapahtuma.
Avoin kirkko -toiminta ja konsertit vetävät
paljon israelilaisia kävijöitä. Hepreankielisen
työn vahvistuminen on suuri ilonaihe.
Joidenkin uusien paikallisten mukaan
liittyminen on luonut toivoa seurakunnan
muuttumisesta aikaisempaa
israelilaisemmaksi.
Haifassa toimii Ebenezer-vanhainkoti, jota
Kylväjä tukee taloudellisesti sekä lähettämällä
vapaaehtoisia. Ebenezer kerää varoja ja
suunnittelee uuden vuodeosaston
rakentamista palvellakseen paremmin apua
tarvitsevia vanhuksia.

Kylväjä tukee arabiankielistä lapsi-, nuorisoja perhetyötä Haifassa paikallisen
Rauhanruhtinas-yhdistyksen kautta.
Toiminnasta vastaa lähettimme Pirkko Said
puolisonsa Elias-pastorin kanssa.
Yhdistyksen alaisuudessa toimiva Elämän
leipä -seurakunta on vaikeuksien kautta
vahvistunut. Seurakunnalle on syntynyt uusia
yhteyksiä sekä messiaanisten että
arabiankielisten seurakuntien kanssa.
Eliaksen tuottamista arabiankielisistä lauluista
saatu hyvä palaute on rohkaissut
julkaisemaan äänitteitä (CD-levyt).
Pietarin juutalaistyö toteutetaan Inkerin kirkon
Johannes Kastajan seurakunnan yhteydessä.
Seurakunnan toimintaa ovat
jumalanpalvelukset, sapattiateriat,
raamattuopetukset, diakoniatyö ja kotikäynnit
sekä kesäleirit. Viime aikoina pienen
seurakunnan toimintaan on ilahduttavasti
tullut mukaan muutamia nuoria lapsiperheitä.
Ukrainan Odessassa toimimme Jews for
Jesus -järjestön työyhteydessä. Teemme
tavoittavaa katutyötä ja käymme juutalaisten
kodeissa opettamassa Raamattua ja
rukoilemassa. Sapattitilaisuuksien lisäksi
järjestetään juutalaisia juhlia, jotka ovat hyvä
tilaisuus evankeliumin kertomiseen.
Ukrainan yhteiskunnallisten
vaikeuksien keskellä monet etsivät
elämälleen tarkoitusta ja kyselevät
onko Jeesus luvattu Messias?
Pentti Marttila
työaluevastaava

Hyvä lähetyselämää jakava ystävä,
Kylväjän syyskokouksen hyväksymä
talousarvio vuodelle 2019 on n. 140 000
euroa alijäämäinen. Vaikka ihan
nollatulokseen asti emme pystyneetkään sitä
puristamaan, on luku kuitenkin viime vuosien
pienin. Samalla vuotta aloittaessamme
lähetystyöntekijöittemme määrä oli suurempi
kuin edellisvuosina. Kun lisäksi vuoden alun
rahavarojen summa oli samaa
suuruusluokkaa kuin vuotta aikaisemmin, on
eteenpäin helppo katsoa luottavaisin mielin.
Näen tässä kaikessa suurta Taivaan Isän
johdatusta ja huolenpitoa sekä lähetyksen
ystävien uskollisuutta.
Olet Pirkon kautta mukana työssämme
Israelissa. Työn arvioidut kokonaiskulut ovat
n. 358 000 euroa. Näistä kuluista Pirkon työn
osuus on n. 72 000 euroa, joka on siten
lähettäjärenkaan kannatuksen vuositavoite.
Tästä summasta n. 55 000 euroa kertynee
seurakuntien talousarvioavustusten ja muiden
tuottojen (mm. kolehtien) muodossa.
Lähettäjärenkaassa on tällä hetkellä noin 355
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jäsentä, joten tavoitesumma on mahdollista
saavuttaa, jos jokainen jäsen tekee n. 4 €:n
kuukausittaisen lahjoituksen.
Edellä kerrottuihin työn kokonaiskuluihin on
laskettu kaikki suorat työalueella syntyvät
kulut (mm. henkilöstökulut, asuminen,
työkulut, avustukset yms.) sekä epäsuorat
kulut (työnjohto ja suunnittelu,
lähetyskasvatus ja -koulutus sekä osuus
yleiskuluista). Jos lähettäjärenkaan tuotot
ylittävät arvioidut kulut, käytetään ylijäämä
ensisijaisesti työalueen muihin kuluihin. Mikäli
kaikki lähettäjärenkaat saavuttaisivat vuoden
aikana kannatuksen tavoitesumman sekä
arvioidut muut tuotot ja kulut
toteutuisivat talousarvion mukaisesti,
saavuttaisimme nollatuloksen.
Siunattua alkanutta vuotta toivoen,
Petri Javanainen
talousjohtaja
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