
RUKOILE  JERUSALEMIN RAUHAN 
PUOLESTA  - OLEMME HYÖKKÄYKSEN ALAISIA

Moni teistä on lukenut ja kuullut useista 
terrori-iskuista Jerusalemissa, jotkut niistä 
hyvin lähellä kouluamme. Aika monet näistä 
on palestiinalaisten nuorten tekemiä. Heitä on 
indoktrinoitu uskomaan, että tämä on heidän 
korkein kutsumuksensa. Varsinainen tragedia 
on, että nämä nuoret, joiden elämä on tuskin 
alkanut, käyttävät energiaansa kuoleman ja 
tuhon asialle, jopa omansa, jos tarve vaatisi. Mikä 
räikeä vastakohta sille yltäkylläiselle elämälle, 
jonka Pelastajamme on antanut meille oman 
kuolemansa kautta. Rukoillessasi Jerusalemin 
rauhan palautumisen ja sen puolesta, että 
kansalaisemme saavat elää rauhassa, muista, että 
lupaus oli, että Herran Sana lähtee Jerusalemista 
ja tuo lunastuksen maailmanlaajuisesti. Ehkä 
tämä on syy siihen, että Saatana hyökkää tätä 
kaupunkia vastaan sellaisella kostonhalulla. 
Rukoile Jerusalemin rauhan puolesta,  ja olkoon 
Jumala armollinen maalleen, kansalleen ja 
rakkaalle kaupungilleen.
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JERUSALEMIN SYDÄMESSÄ

“Toivottakaa rauhaa 
Jerusalemille, menestykööt ne, 

jotka sinua rakastavat.”
Psalmin 122:6 

״ַׁשֲאלּו ְׁשלֹום 
ם  ִיְׁשָליּו  ְירּוָׁשָלִ

ֹאֲהָבִיְך״
תהילים פרק קכג:6



KIRJE KOULUN 
REHTORILTA
Kun olemme saaneet niin monta uutta maahanmuuttajalasta tänä vuonna,  on 
huomioni usein kiinnittynyt siihen, miten hyvin uusia lapsia on vastaanotettu, hy-
väksytty ja integroitu kouluumme. Nuorena opettajana enemmän kuin 20 vuotta 
sitten muistan opettaneeni israelilaisessa koulussa, jossa melkein kaikki oppilaat 
olivat syntyperäisiä isaelilaisia, joiden äidinkieli oli heprea. Sinä vuonna vastaano-
timme uuden kymmenvuotiaan Venäjältä muuttaneen Annan, joka ei puhunut ol-
lenkaan hepreaa. Hän oli niin kaunis ja suloinen lapsi, mutta häntä vieroksuttiin ja 
hän vietti aikansa koulussa yksin. Kukaan ei halunnut tulla hänen avukseen. Täällä 
Makor HaTikvassa heti ensimmäisestä päivästä, jolloin uudet lapset tulevat kou-
luun, heitä kohtaavat toiset, jotka haluavat tietää heistä enemmän, puhua heille, 
leikkiä heidän kanssaan ja jopa auttaa heitä ymmärtämään kieltä. Näen tätä joka 
päivä leikin aikana. On ihanaa nähdä, kuinka nämä lapset välittömästi kokevat ole-
vansa kuin kotonaan ja kykenevät sopimaan joukkoon helposti, mikä antaa heille 
tarvitsemansa motivaation oppia kieltä ja sopeutua uuteen kulttuuriinsa. Tietenkin 
hyväksyminen aiheutuu siitä, että oppilailla jo on itsevarmuuden ja omanarvon 
tunne. Kun oppilaat tuntevat olonsa hyväksi he pystyvät avokätisesti hyväksymään 
toisia, jotka ovat erilaisia. Itse asiassa eräs oppilaistamme tänä aamuna rukoili, 
että uusi maahanmuuttajalapsi oppisi hepreaa nopeasti. Sellaista huolenpitoa 
kylvämme oppilaisiimme ja työmme hedelmä on ilmeinen. Tämä on myös sinun 
työtäsi hedelmää, kun jatkat investointia Makor HaTikvaan. Autat meitä mahdol-
listamaan tällaisen ilmapiirin luomista. Ajattele sitä osaa, joka sinulla on ja sen tu-
loksia. Mikä siunaus näille lapsille!
Syvästi kiitollisena ja kiittäen

Cookie Schwaeber-Issan
Managing Director, Makor HaTikvah
Koko henkilökunnan kanssa

KIRJOITUKSENNE INNOITTI JA ROHKAISI 
MINUA LUKEMAAN LAPSILLENI

Kun kehila.org julkaisi  kirjoituksen, jonka esitimme muutama vuosi sitten, saimme 
kommentin eräältä vanhemmalta, joka sanoi, että se innoitti ja rohkaisi häntä lukemaan 
omille lapsilleen. Ehkä se tekee saman sinulle. Kirjoituksen otsikko on “Miten tärkeää on 
lukea lapsellesi”, tässä ote. 

Koko kirjoituksen löydät joko linkistä www.kehila.org tai verkkosivullamme www.
makorhatikvah.org, mistä voit ladata koko kirjoituksen valikosta “articles”.
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Autat meitä 
mahdollistamaan 

tällaisen 
ilmapiirin 
luomista.

MITEN TÄRKEÄÄ ON LUKEA 
LAPSELLESI
Cookie Schwaeber-Issan , 11 lokakuu 2015

Miksi on niin tärkeää lukea lapsillesi? Ensiksikin, se on 
mukavaa läheisyyden aikaa sinun ja lapsesi välillä hyvin 
rentouttavassa ilmaiirissä. Se on optimaalista laatuaikaa. 
Lapsesi arvostavat aikuisiksi tultuaan harvoja muistoja 
enemmän kuin nuo hetket, jolloin heille luettiin illalla.



MITEN VOIT AUTTAA! 
Ilman teidän jatkuvaa apuanne näissä erityistarpeissa ja projekteissa me emme pys-
tyisi täyttämään opiskelijoiden tarpeita.

Turvakamera (uusi)
Haluaisimme ostaa toisen turvakameran toista 
kerrostamme varten, missä kaikki tietokoneemme ovat. 
Tämä on välttämätöntä. Kustannus on 600 NIS ($150)

Kouluretkiä (uutta)
On olemassa tarve tukea kouluretkien kuljetuksia.  
Jokainen bussimatka voi maksaa muutama tuhat shekeliä, 
varsinkin jos kyse on pitkästä matkasta. Esimerkiksi retki, 
jonka kaksi luokkaa äskettäin teki Jerusalemin alueen 
puitteissa maksoi 600 NIS (noin $150).   Jos haluaisit 
siunata oppilaitamme tällä tavalla, merkitse lahjasi tähän 
tarkoitukseen.

Verovelka (jatkuu)
Olemme päässeet vähän alkuun verovelassamme ja 
luku onnyt enää 277 000 NIS ($72 000).  Olisi mahtavaa 
päättää vuosi 2015 velattomana ja rukoilemme tämän 
tapahtuvan!
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Ei ole mikään sattuma, että aamuhartautemme aikana tutkimme profeetta Elian elämää. Siinä kerrotaan hänen pyynnöstään 
leskelle, että ensin valmistaisi atrian hänelle vähäisestä jäännöksestä jauhoja ja öljyä, mitä hänellä oli, ja myös lupauksesta 
hänelle, ettei loppuisi ruoka ennen, kun kuivuus loppuisi. En voinut muuta kuin soveltaa tätä samaa periaatetta  Makor 
HaTikvaan.  Monen, monen vuoden ajan Marsha Smith, koulutettu neuvonantaja ja sosiaalityöntekijä siunasi meitä antaen 

aikaansa vapaaehtoisesti opastaen oppilaitamme, jotka kohtaavat vaikeita haasteita 
ja tilanteita. Hän oli tarjonnut palveluitaan meille ilmaiseksi yli 
15 vuotta. Sitten Marshan aika kanssamme loppui äkillisesti 
terveydellisten syiden ja eläköitymisen takia. Kuitenkin, niin kuin 
kerroimme viime kuussa, Herra soi ihanan jatkon Dinan, uskovan 
psykologin kautta, joka liittyi henkilökuntaamme 
tänä vuonna. Jumalan huolenpito on  
häkellyttävä muistututs siitä, ettei hän 
koskaan jätä meitä varustamatta tai 
puutteeseen. Haluamme kunnioittaa 
Marshaa niistä monesta vuodesta 
antautunutta palvelua, jotka hän on 
antanut Makor HaTikvalle ja toivotamme 
Jumalan runsaimpia siunauksia hänen 
elämänsä seuraavaan jaksoon.

MEILTÄ EI LOPPUNUT JAUHOT EIKÄ ÖLJY – ELIAN PERIAATE

Sähköhuoltotyötä tarvitaan 
Meidän on tehtävä sähköhuoltotyötä, jotta koulumme 
pysyy määräysten mukaisena ja oppilaillemme 
turvallisena. 10 000 NIS ($2 632)

Korjauksia kouluvuodelle 2015-16
Jatkamme näitä korjaustöitä heti nyt, kun kouluvuosi alkaa. 
Arvostamme suuresti jokaista apua tähän joka kouluvuosi 
välttämättömään työhön. Haluamme mahdollistaa 
parhaimman kiinteistön minkä voimme oppilaillemme ja 
henkilökunnalle.

Opetusohjelman ulkopuoliset toiminnat 
Keskikouluoppilaillemme tarjotaan valinnaisia ohjelmia 
heidän opinto-ohjelmansa lisäksi. Viime lukukautena 
tarjosimme robotiikkaa ja myös korujen tekoa. Tänä 
lukukautena tarjoamme kursseja valokuvauksessa ja 
kodinhoidossa. Valitettavasti näiden toimintojen rahasto 
tyhjeni täysin viime lukukauden aikana. Jos haluaisit lahjoittaa 
tähän tarkoitukseen, ilmaise se lahjoituksesi yhteydessä.

Useimmissa israelilaisissa kouluissa uudet maahanmuuttajaoppilaat istuvat vuoden 
luokkahuoneessa ja kuuntelevat avuttomasti tottumatonta vierasta kieltä saaden vähän 
tai ei ollenkaan huomiota ja opastusta, joka tekisi heidän astumisensa heprean maailmaan 
vähän ystävällisemmäksi.  Näin oli ala-asteen opettajamme tapaus. Sharon muutti Israeliin 
10 vuoden iäkisenä. Hänen koulunsa Tel Avivin lähiössä Bat Yam ei tarjonnut ulpan-luokkia 
(intensiivisiä heprean kursseja) ja niin häneltä meni paljon aikaa, ennen kuin ymmärsi ja voi 
osallistua opintoihinsa. Oikeastaan vasta kaksi vuotta myöhemmin hän voi vähäisesti toimia. 
Miten erilaista onkaan Makor HaTikvassa, jossa meillä ei ole vain pieniä 6-12 lapsen luokkia, 
mutta myös tarjoamme heprean ulpanin, mikä mahdollistaa oppilaillemme oppimisen ja 
osallistumisen heti ja toimimisen paljon aikaisemmin. Olemme innoissamme, kun meillä on 
Hodaya kanssamme tänä vuonna. Koulutettuna opettajana hän ottaa vastuulleen haasteen 
näistä uusista maahanmuuttajaoppilaista, jotka nyt opiskelevat aivan uudella kielellä!

MITEN UUDET MAAHANMUUTTAJAOPPILAAT OPPIVAT HEPREAA?



MAKORIN POSTILAATIKKO  
ERI PUOLILTA MAAILMAA

Jälleen kerran kiitos ihanasta MHT:n uutiskirjeestä. 
Olen nähnyt monia muutoksia vuosien varrella 

ja todella riemuitsen siitä, että Jeshua edelleen käyttää 
teitä niin ihanasti kouluttamassa nouria ihmisiä Hänen 
Totuudessaan, joka tulee johtamaan heitä nyt ja kautta elämän MHT:n jälkeen! 
Saanko vain toivottaa tervetulleeksi uudet henkilökunnan jäsenenne, Tamirin, 
Dinan and Yaelin. Rukoilen, että he asettuvat hyvin ja tulevat olemaan todellinen 
resurssi MHT:lle ja kaikille lapsille samoin kuin muille jäsenille henkilökunnassa. 
Rukoillen paljon KAIKKIEN taloudellisten tarpeidenne puolesta, että nekin 
täyttyisivät! Grace. P., UK

Kiitos paljon uutiskirjeestänne. Mitä laatutyötä teettekään, Jane S. (Irlanti)

Iloitsin niin viime uutiskirjeestänne! Mietin, miten voin kylvää johonkin 
projekteistanne.   Ann C., Israel

Kiitos paljon viime uutiskirjeestänne! Sain sen nyt ja nautin aina teidän 
uutistenne lukemisesta! Hauska kuulla, että teillä on enemmän opettajia ja 

myös enemmän oppilaita. Jumala on teidän kanssanne! Irma H., Suomi
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MAKOR HATIKVAH SCHOOL

Palautetta kirjoituksesta 
“Kahdesti valittu”

Tämä on ihana esimerkki totuudesta, 
että on parempi antaa kuin ottaa. 
Antamalla rakkautta ja huolenpitoa 
kahdelle pienelle lapselle heidät on 
palautettu elämään, jossa on täyteyttä 
ja tarkoitusta, niin kuin Jumala on 
meille kaikille tarkoittanut. Tämä 
tayttää Jumalan koko lain, kaikin 
tavoin. Siunauksia tälle pienelle 
perheelle. Kokekoot he Ha Shemiltä 
eheytymisen voimaa ja rakkautta ja 
suojelua levittääkseen tätä sanaa 
kaikille yhteiskunnassa.  Rob N., Uusi 
Seelanti

Mikä ihana ja innoittava tarina. Mitä 
maailma olisikaan, jos me kaikki 
eläisimme näin avoimin ja rakastavin 
sydämin. Toivotan heille kaikille 
monta siunattua vuotta yhdessä. 
Candy R., U.S.A.

Mikä ilo lukea tämä koskettava 
tarina adoptiosta. Suvussamme 
olemme adoptoineet 3 Venäjältä, 
yhden Kiinasta, kaksi Guatemalasta 
ja viimeisen aarteemme Etiopiasta. 
Miten rikkaaksi he ovatkaan 
tehneet elämämme – ja niin kuin 
tämä kirjoittaja, kuinka usein 
ajattelemmekaan, mitä elämä olisi 
ollut  näille erityisille lapsille, jos he 
olisivat jääneet niihin orpokoteihin, 
joista ne löydettiin. Rakastan teemaa 
kahdesti valittu. Todellakin, kiitos 
Herralle! Theresa N., U.S.A.

UUTISIA LÄHTEELTÄ
Jos olet äskettäin 
m u u t t a n u t 
sähköpostiosoitettasi, 
kerro meille! Emme 
haluaisi, että jäisit 
paitsi yhdestäkään 
uutiskirjeestämme!

LAHJOITA TÄNÄÄN!


