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Juutalaistyö
"Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on
Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille,
jotka sen uskovat, ensin juutalaisille, sitten
myös kreikkalaisille." (Room. 1:16). Paavali
näki keskeiseksi sen, että evankeliumi
viedään Jumalan omaisuuskansan
keskuuteen. Kylväjä on nähnyt tämän
tehtävän lähetyksen sydämenasiana.
Olemme nähneet tarpeelliseksi olla alusta
asti eri tavoin mukana viemässä todistusta
Messiaasta juutalaisten pariin. Olemme
Jumalan omaisuuskansalle, juutalaisille
velkaa sen, että jaamme evankeliumin heidän
kanssaan. Teemme juutalaistyötä Israelissa,
Ukrainan Odessassa ja Venäjällä Pietarissa.
Israel
Israelissa toimimme kolmella eri alueella:
Jerusalemissa, Tel Aviv – Jaffassa ja
Haifassa.
Jerusalemin Caspari - keskus kouluttaa
messiaanisia uskovia. Viime aikoina Caspari
– keskuksen koulutuksista suosittuja ovat
olleet sapattikouluseminaarit, joissa
koulutetaan lapsi- ja nuorisotyöntekijöitä
messiaanisiin seurakuntiin. Alef – kursseilla
annetaan perustietoa uskosta Jeesukseen.
Tällä hetkellä Caspari - keskuksessa on
menossa strateginen työskentely, jossa
arvioidaan kaikkea toimintaa ja pyritään
suuntaamaan sitä tulevaisuuden kannalta
keskeisiin osa-alueisiin. Sanna Erelä on juuri
palannut Caspari – keskukseen
koulutuskoordinaattoriksi.
Tel Aviv-Jaffassa toimimme Immanuel –
kirkon työyhteydessä. Vuosittain tuhansia
israelilaisia vierailee konserteissa ja
tutustumassa Immanuel – kirkkoon.
Seurakunnan työ on hyvin monipuolista:
Jumalanpalveluksia, opetus- ja raamattuiltoja,
konsertteja, diakoniatyötä ja ihmisten
kohtaamista evankeliumilla. Hanna ja Juha –
Pekka Rissanen ovat juuri lähteneet Kylväjän
lähettäminä Immanuel -

kirkon työhön. Juha – Pekka toimii toisena
pastorina ja Hanna on opetus- sekä
tavoittavassa työssä.
Haifassa toimimme Ebenezer-vanhainkodin
yhteistyökumppanina. Tällä hetkellä kodissa
asuu kolmisenkymmentä pääosin
messiaanista uskovaa. Ebenezeriin on
suunnitteilla lisäosasto, joka sopii
vuodepotilaille. Pirkko Said toimii Kylväjän
Ebenezer – työn koordinaattorina ja osallistuu
arabiankieliseen evankelioivaan ja
opetuslapseuttavaan työhön yhdessä
puolisonsa Eliaksen kanssa. Seurakunta on
siirtynyt julkisiin Beit Eliahu – seurakunnalta
vuokrattaviin tiloihin.
Ukraina
Ukrainan Odessassa työntekijämme toimivat
kansainvälisen Jews for Jesus –
paikallisjärjestön työyhteydessä. Työ sisältää
tavoittavaa evankeliontia, kotikäyntityötä ja
opetustilaisuuksia juutalaisille. Risto ja Marja
Liedenpohja toimivat Kylväjän lähettäminä
Odessan juutalaistyössä.
Pietari
Pietarissa toimimme Inkerin kirkkoon
kuuluvan Johannes Kastajan seurakunnan
työyhteydessä. Jumalanpalvelusten ohella
seurakunnassa vietetään sapattiaterioita ja
juutalaisia juhlia. Julistustyön ohella
seurakunnassa tehdään aktiivista diakonia- ja
kotikäyntityötä.
Viime aikoina seurakunnan raamattuopetus
on vahvistunut. Ilahduttavasti seurakunnan
toimintaan on tullut mukaan muutamia nuoria
ja nuoria perheitä,
rukoilemme että tämä
suunta vahvistuisi myös
tulevaisuudessa.
Pentti Marttila
Juutalaistyön
työaluevastaava

Talouskatsaus vuodenvaihteen molemmin
puolin
Päättyneen vuoden 2017 tilinpäätös on vielä
kesken eikä lopullisia lukuja ole vielä
olemassa. Yleisesti voin todeta, että vuosi oli
taloudellisesti paljon arvioitua parempi. Tähän
vaikutti erityisesti joidenkin suurten kuluerien
siirtyminen myöhemmäksi sekä ennakoitua
merkittävästi suuremmat
testamenttilahjoitukset.
Joulukuussa yhdistyksen syyskokouksen
hyväksymä talousarvio on kuitenkin edelleen
reilusti alijäämäinen ja varsin tiukka.
Juutalaistyön työalueiden yhteenlasketut
kulut vuodelle 2018 ovat noin 480 850 euroa.
Kokonaiskuluihin on laskettu yhteen
työalueiden suorat kulut ja osuus kotimaan
toimintojen kulujäämästä (työnjohto, viestintä,
lähetyskasvatus ja hallinto), jonka jälkeen
summasta on vähennetty osuus yleisistä
kannatusmaksuista. Työalueilla ei ole omia
tuloja.
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Kannatustavoitteet määriteltiin talousarviota
kunnianhimoisemmin kokonaiskuluista
laskien, jolloin tavoitellaan nollatulosta.
Juutalaistyön kannatustavoite vuodelle 2018
on siten kulujen summa 480 850 euroa, josta
seurakuntien kanssa solmitut sopimukset
kattavat noin 250 000–260 000 euroa.
Vuoden 2017 alustava lähetyskannatus
työalueelle oli yhteensä noin 465 700 euroa,
joten tämän vuoden tavoite on hyvin
saavutettavissa.
Marjan ja Riston lähettäjärenkaan osuus
juutalaistyön kannatustavoitteesta on 126 300
euroa, josta seurakuntien sopimukset
kattavat 25 000–35 000 euroa. Vuonna 2017
renkaan tuotot olivat
hieman yli 82 000 euroa.
Taivaan Isän siunaamaa
kevätaikaa toivoen,
Petri Javanainen
talousjohtaja
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