
(This is the text in the e-mail)

Dear Friends,
please find attached our latest newsletter. 
In it you can read about some of the most vulnerable people we are in 
touch wich; among others about our contact with a boardingschool for 
unaccompanied minor refugees. Their road to the Israeli border is often 
extremely hard, and many go through horrors beyond imagination. If 
you want to learn more about this, you can enter the link below to watch 
a short CNNreport on the subject.
http://www.youtube.com/watch?v=mDPoRpqalHI&sns=em

It is hard to read and hear about the lives of people in such suffering, but 
it is to them the Lord has called us to go with His love and mercy, and 
He is the one providing the strenght we need. May He bless you and 
keep you in his love!

With blessings,
the Machaseh team

Rakkaat Ystävät, 
Huomioikaa liitteenä oleva viimeisin uutiskirjeemme.
Siitä voitte lukea joistakin kaikkein haavoittuvaisimmista ihmisistä, 
joiden kanssa olemme tekemisissä; muiden muassa yhteyksistämme 
sisäoppilaitokseen, joka on tarkoitettu maahan yksin tulleille nuorille 
pakolaisille. Heidän tiensä Israelin rajoille on erittäin vaikea ja monet 
käyvät läpi kauhuja, joita ei voi edes kuvitella. Jos haluat tietää enemmän 
tästä, voit klikata allaolevaa linkkiä ja katsoa lyhyen CNN-raportin 
aiheesta:
http://www.youtube.com/watch?v=mDPoRpqalHI&sns=em
On vaikeaa lukea ja kuulla ihmisisten elämästä tuollaisissa kärsimyksissä, 
mutta juuri heitä varten on Herra kutsunut meidät menemään Hänen 
rakkautensa ja armonsa varassa ja Hän on varustava meidät sillä 
voimalla, mitä tarvitsemme. Siunatkoon Hän sinua ja ympäröiköön sinut 
rakkaudellaan!
Siunauksin,
Machaseh-tiimi

(This is the text in the prayer letter, translated in Finnish)
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Jerusalem, Kesäkuu 2013

Rakkaat Ystävät,

Kesä on tulossa ja ennen sitä me haluamme lähettää vielä yhden 
uutiskirjeen työstämme. Kuten kaikki tiedätte meidän 
hebreankielinen nimemme “Machaseh” tarkoittaa suojaa. 
Psalmissa 27:5 suhteemme Jumalaan kuvataan näin;

“Sillä Hän kätkee minut majaansa pahana päivänä, 
Hän suojaa minua telttansa suojassa, korottaa minut kalliolle”.

Niin monet ihmiset kärsivät enemmän, kuin voimme kuvitella. 
“Pahana päivänä” on kuin heidän koko elämänsä. Meidän 
rukouksemme on, että voimme jatkaa Jumalan rakkauden 
tuomista heille, tuoden heidät sen Yhden luokse, joka on heidän 
ylivoimaisesti paras suojansa ja että voimme tehdä sen juuri 
silloin, kun he sitä eniten tarvitsevat. Tässä kirjeessä haluamme 
jakaa kanssasi kaksi kertomusta ihmisistä, joita olemme 
auttamassa ja jotka ovat äärimmäisen suojattomissa tilanteissa.

Ilman vanhempia tulleet pakolaislapset

Viime aikoina olemme olleet yhteydessä sisäoppilaitokseen, joka 
on tarkoitettu pakolaislapsille ilman vanhempia.  Nämä nuoret 
pakolaiset ovat tulleet Israelin ja Egyptin rajalle kävellen ja läpi 
monen erittäin vaikean kokemuksen. Jotkut heistä ovat orpoja ja 
jotkut heistä on perhe jättänyt heidän kotimaassaan. Vietettyään 
jonkin aikaa pidätettynä heidät on siirretty Nitzana-keskukseen, 
joka on tarkoitettu pakolaisille ja sijaitsee lähellä maan rajaa. 
Tämä on yhteisöllinen ja koulutuksellinen keskus, joka auttaa 
siirtolaisia uuteen elämään. Kun huomattiin nuorten yksintulleiden 
pakolaisten erityistarpeet, perustettiin keskukseen sisäoppilaitos 
heidän auttamisekseen. Tällä hetkellä siellä asuu 57 poikaa, jotka 
ovat alle 18-vuotiaita. He ovat kaikki kotoisin Eritreasta ja ovat 
taustaltaan ortodoksikristittyjä. Keskuksessa he saavat 
terveydenhoidon, koulutusta, keskusteluapua ja muutakin apua 
tarpeen mukaan. Näiden poikien tulevaisuus on silti epäselvää. 
Israelin parlamentin Knessetin täytyy päättää mitä heille 
tapahtuu, kun he täyttävät 18 vuotta.



Toukokuun viimeinen viikonloppu merkitsi yhteisen projektin 
alkua King’s Kidsin ja Machasen välillä, kun nuoret ja johtajat 
King’s Kidsistä ja Machasesta vierailivat koulussa. King’s Kidsin 
nuoret esiintyivät draman, musiikin ja tanssin välityksellä, sekä 
pelasivat pelejä nuorten kanssa, antoivat heille soittimia ja 
ruokailivat yhdessä. Se oli päivä täynnä iloa ja yhteyttä, joka oli 
siunattua ja hedelmällistä erittäin voimallisella tavalla. Me 
toivomme, että se oli alku suhteelle, joka voi jatkua 
sisäoppilaitoksen kanssa ja että me voimme jatkaa olemalla 
näiden poikien tukena, jotka ovat aivan yksin tässä maailmassa ja 
jotka kantavat mukanaan niin suurta kipua. 

Rukoilkaa kanssamme, että Jumala täyttää kaikki 
sisäoppilaitoksen tarpeet, että Hän rohkaisee ja lohduttaa näitä 
nuoria poikia ja että saamme Hänen viisaudessaa ja 
johdatuksessaan jatkaa yhteyttä heihin. Rukoilkaa myös, että 
voisimme tarjota viikonloppukoteja perheissä joillekin pojille.

Ihmiskaupan uhri

Muutama kuukausi sitten tulimme tekemisiin I:n kanssa. Hän on 
Ukrainalainen nainen, joka on naimisissa Israelilaisen miehen 
kanssa. Hän on ollut maassa vasta kaksi vuotta, mutta tänä 
aikana hän on saanut kokea äärimmäistä väkivaltaa miehensä 
taholta. Kun mies jatkoi väkivaltaansa, vaikka heille syntyi vauva 
3 kuukautta sitten I. pääsi viimein pakoon miestään. Tällä hetkellä 
hän elää pahoinpideltyjen naisten turvakodissa.

Väkivalta ja hyväksikäyttö, jota I. on joutunut kokemaan on 
saanut hänet henkisesti epätasapainoiseen tilaan, sekä lähes 
sairastumaan mieleltään. Aviomies on ottanut heidän lapsensa ja 
on ilmoittanut oikeudelle, että I. on mieleltään sairas, jotta hän 
saisi huoltajuuden lapseen ja saisi lähetettyä vaimonsa pois 
maasta. Koska vaimo on ollut maassa alle viisi vuotta on hän 
täydellisen riippuvainen miehestään viisuminsa suhteen.

Tällä hetkellä Machaseh auttaa I:tä. Me annamme hänelle 
henkistä ja hengellistä apua, jota hän tarvitsee. Me 
työskentelemme myös lakimiehen kanssa, joka aikoo puolustaa 



hänta oikeudessa. Meidän tavoitteemme on, että I:tä suojellaan 
hänen mieheltään, että hän saisi terveytensä ja lapsensa takaisin 
ja että hän saisi jäädä Israeliin. Kun hän on valmis siihen, me 
myös aiomme vuokrata hänelle asunnon.

Me taistelemme tätä taistelua erityisesti I:n puolesta, mutta myös 
monien muiden naisten, jotka ovat samanlaisessa tilanteessa 
kuin hän. Tässä tapauksessa teemme yhteistyötä Ukrainan 
lähetystön, sekä ihmisoikeusjärjestöjen kanssa. Rukoilkaa 
suojelusta I:lle ja hänen vauvalleen, sekä Herran viisautta ja 
johdatusta meidän matkamme joka askeleelle.

Haluamme kiittää kaikkia, jotka ovat tukeneet meitä taloudellisesti 
ja mahdollistaneet, että saimme lakimiehen tätä tapausta varten. 
Meillä on jo melkein koko rahoitus tähän tarkoitukseen. 
Rukoilkaa, että vielä loputkin palaset loksahtavat kohdalleen.

Kiitos teille kaikille rukouksistanne! 

Me toivotamme teille siunauksellista ja levollista 
kesää!


