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Ylösnousemussanoma
saa meidät liikkeelle

Kuvat: Mari P.

Vasemmalla:
Getsemanen
Puutarha
Alla:
Puutarhahaudalla
Jerusalemissa

”K

un Jeesus tuli
lähemmäksi ja
näki kaupungin, hän
itki..” (Luuk. 19:41).
Kun Jeesus lähestyi
Jerusalemia, Hänet
toivotettiin ilon ja
riemun kanssa tervetulleeksi. Kun sitten
Hänen eteensä Öljyvuorelta avautuu Jerusalemin kaupunki, Hän purskahtaa itkuun. Jeesus tiesi mitä tuo kansa joutuisi
kokemaan. Kansa, joka ei tuntenut etsikkoaikaansa, ei omistanut rauhaa jonka
vain Messias voi tuoda. Tuo rauha antaisi voiman tulevien koettelemusten kohdatessa.
Tässä kirjeessä on väläyksiä vierailuistani holokaustivanhusten luona. Uskon että Jeesus itki myös sitä, mitä juutalainen kansa joutuisi vielä kokemaan
toisen maailmansodan aikana. Ausch-

witz ja monet muut keskitysleirit jättivät syvät haavat juutalaisen kansan sydämiin. Meidän uskovien tehtävä ja etuoikeus on olla viemässä Messiaan antamaa
rakkautta näille kovia kokeneille rakkaille. Saakoon Jumala puhua meille itse
kullekin siitä, mitä sinä ja minä voimme
vielä tehdä heidän hyväkseen.
Jälleen tänä keväänä monet kristityt
kaikkialla maailmassa, kuin myös Jerusalemissa laulavat laulua: ”Kerran Golgatalla, ristiinnaulittuna Jeesus taiste-

li tuskissansa…” Jeesuksen kärsimystie Getsemanesta pitkin Via Dolorosaa
päättyi Golgatalle, jossa Hän antoi henkensä meidän edestämme. Hänen kärsimyksensä, kuolemansa ja ennen kaikkea
ylösnousemuksensa antoi meille mahdollisuuden olla osa tätä suurta lähetystehtävää, johon sinut ja minut on kutsuttu.
Saamme viedä evankeliumia kaikille kansoille, ensin juutalaisille. Saakoon Pääsiäisen Ylösnousemussanoma jälleen hiljentää meidät muistelemaan sitä arvokasta ja ainutlaatuista tapahtumaa, joka toi
meille elämän. Ristin Sanoma ei koskaan
muutu. Siinä on voima tänäkin päivänä
itse kullekin pelastukseksi. Se saa meidät
liikkeelle. ”Tahdon rakastaa ristiä vaan
ja sen voimasta voittaa mä saan… kunnes kruunuun sen vaihtaa mä saan.” (HL
243)
Tehdään työtä niin kauan kuin on
päivä.
Siunattua Ylösnousemusjuhlaa Sinulle!
Mari P.
Israel- ja
juutalaistyön
koordinaattori
Fida International
0404508218
juutalaistyonkoordinaattori@fida.info
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Unkarin

Jumalan aikataulussa

Holokaustityö

						Lech Lechaan

M

aaliskuun alussa vierailin Budapestissa, jossa lähettimme Jouni ja Annu Pursiainen tekevät työtä holokaustivanhusten parissa. Jumala on
avannut heille ovia ihmeellisellä tavalla. Vierailimme hoitokodissa, jossa tapasimme 86-vuotiaan holokaustista selvinneen Erzsébet Goldschmidtin, joka
oli iloisena meitä vastassa. Hän kertoi,
miten 16 vuotiaana joutui Auschwitziin.
Hänen perheestään 16 vietiin Auschwitziin. Vain Erzsébet selvisi hengissä. Hän
näytti meille todistusta, josta ilmeni hänen olleen Auschwitzin keskitysleirillä.
Hän kuljettaa sitä aina kaikkialla mukana käsilaukussaan. Hän kertoi meille järkyttävästä keskitysleirielämästä. Kuunnellessani häntä ei oikein ollut sanoja,
joita olisin hänelle sanonut. On suuri
etuoikeus olla välittämässä Jumalan rakkautta heille kaiken kokemansa jälkeen.
Lahjoitimme niin hänelle kuin kodin
muillekin vanhuksilla Suomessa kudottuja villasukkia, jotka ilahduttivat heitä kovasti. Kiitos sinulle, joka olet nii-

tä rakkaudella kutonut. Lähtiessämme
saimme vielä siunata hänet. Jumala on
laskenut erityisesti holokaustivanhukset
sydämelleni. Aika heidän kohdallaan on
käymässä vähiin. Tämän vuoden puolella jo neljä holokaustivanhusta tuostakin

hoitokodista on nukkunut pois. Nyt jos
koskaan on meidän aika tehdä työtä heidän parissaan, osoittaa Jumalan rakkautta heille. Kiitos, kun olet yhteisessä työssämme mukana.

Mari

Avustus Sderotin holokaustivanhuksille

V

iime kesän Gazan sodassa Israelissa Sderotin kaupungissa olevat holokaustivanhukset kärsivät henkisesti ja
fyysisesti joutuen elämään lähes koko
ajan pommisuojassa konfliktin aikana.
Lähes kaikenikäiset kärsivät erilaisista
psyykkisistä oireista. Aiempien konfliktien aikana tehdyissä tutkimuksissa tuli
esille, että noin 75 % Sderotin kaupungin asukkaista kärsii postraumaattisesta
stressistä, joka lähes aina vaatii ammattiapua. Niinpä halusimme lahjoittaa Fidan katastrofirahastosta heille ja muille
Sderotin asukkaille ja sen lähistöllä asuville 5000 €.
Eräs sisar Sderotin messiaanisesta seurakunnasta tapaa vanhuksia säännöllisesti ja kertoo heille pelastuksen sanomaa. Saakoon kylvetty Jumalan Sana
kantaa satoa näiden vanhusten elämässä.
Mari

Kuva: Edi Golder

Holokaustivanhuksia retkellä Zihron
Yakovissa.
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S

ain viime syksyn Lech Lechan opiskelijoilta useita kirjeitä. Sydämestään he kiittävät sinua, joka mahdollistit
monien heidän syksyn raamattu- ja opkoulussa. Tässä erään tytön kirje, jonka
haluan jakaa sinun kanssasi.
Tulin Lech Lechaan viime kesän sodan jälkeen. Ihan viime hetkeen asti
halusin perua tuloni. Mutta tiesin, että
minä tarvitsen sitä ja niinpä tulin. Jumala opetti minulle Häneen luottamista ja murheiden jättämistä Hänelle.
Yleensä haluan tietää elämääni pitkälle eteenpäin. Me emme murehtimalla
voi mitään muuttaa. Hän loi meidät ja
jokaisen elämälle Hänellä on selvä tarkoitus. Hän kutsui minut iloitsemaan
Hänessä ja Hänen siunauksistaan, joita
olen jo saanut kokea. Jumala mursi minut yhä uudestaan syksyn aikana. Olin
niin vihainen itselleni liittyen kesän
sotaan. Minulla olisi ollut monta hyvää tilaisuutta jakaa evankeliumi jokaisen henkilön kanssa, jotka henkilökohtaisesti tunsin ja jotka sitten tapettiin

sodan aikana. Miksi en tehnyt enempää? Se sai minut kokemaan syyllisyyttä. Jumala näytti minulle, ettei tämä
elämä ole itsestäänselvyys. Olemme tänään täällä, mutta emme tiedä seuraavaa minuuttia, mitä tapahtuu. Se pysäytti minut. Tuntui pahalta ja Jumalan täytyi todella työstää minussa. En
voi tehdä kaikkea. Tehtäväni on kyllä
kertoa evankeliumi ja todistaa ihmisille,
mutta Jumala on suvereeni ja Hän yksin voi pelastaa ihmisen, en minä. Käyn
yhä läpi sitä suruprosessia – se vie aikaa. Mutta Lech Lechassa Jumala antoi minulle perustuksen, jolta on hyvä
jatkaa. Päivittäin Jumala puhui minulle opetustuntien, muiden opiskelijoiden ym. asioiden kautta. Minä voin puhua Hänelle ja Hän minulle – yhteistä
neuvottelua. Hän osoitti minulle monia käytännön asioita. Tiedän, että Jumala nosti minut tämän raamattukoulujakson aikana ja kautta. Juuri silloin
kun elämässäni en nähnyt valoa, Jumala johdatti minua ja antoi mahdollisuu-

den tulla Lech Lechaan. Opin kuuntelemaan Jumalan ääntä. Me täytämme
elämämme niin monilla jutuilla, emmekä salli Jumalan työstää meissä. Sillä
hetkellä kun luovutamme itsemme kokonaan kaikissa asioissa, annamme tyhjän sydämemme Hänelle – Hän yksinkertaisesti täyttää sen ja se toimii. Se on
ihmeellistä!
Jälleen maaliskuussa alkoi uusi kevään kurssi, joka päättyy kesäkuussa.
Kiitos, kun edelleen olet mukana tässä
arvokkaassa työssä. On ollut ilo tavata
niitä messiaanisia nuorisopastoreita, jotka ovat aikanaan käyneet Lech Lechan
ohjelman läpi ja ovat nyt täysiaikaisesti Jumalan valtakunnan työssä mukana.
Mari

Voit tukea työtämme Israelissa
Fida International ry
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Marin srk-vierailuja
Su 19.4. klo 11 Hangon hell. srk, Paasitie 1
Su 3.5. klo 11 Leppävaaran hell. srk, Vallikallionkuja 1,
			Espoo
La-su 16. - 17.5. Yksi uusi ihminen -tapahtuma yhdessä 		
			
Hannu Lahtisen kanssa Mikkelin hell. srk,
			Porrassalmenkatu 57.

Vielä muutama paikka jäljellä tälle Life-Tour
-matkalle, ota yhteyttä Mariin tai Joukoon!

Hilkka Puputin ja M-L Turusen
srk-vierailuja
Su 26.4. klo 11
Su 24.5. klo 11

Huittisten hell. srk, Aaranteenkatu 9
Kaarinan Kotikirkko, Hovirinnantie 5

KIITETÄÄN
A Turun IYC konferenssi, Jumalan johdattamat puhujavieraat

A Viime syksyn Lech Lechan hyvästä kurssista Israelissa

A Budapestin parissa työ mennyt eteenpäin
RUKOILLAAN
A Huhti-toukokuun Yksi uusi ihminen -Israelin matka
A Kevään uusi Lech Lechan kurssi
A Espanjan juutalaiset
A Marin kaikkien matkojen ja srk-vierailujen puolesta
A Varjelusta ja johdatusta läheteillemme
A Uskoon tulleen ortod. juutal. taustaisen tytön
puolesta
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DAVAR-yhteistyön uutiskirje ilmestyy
7 kertaa vuodessa Fida Internationalin,
Avainmedian ja Syväntöjen raamattutyön toimesta. Kirjettä voi tilata seuraavilta henkilöiltä:
F Israel- ja juutalaistyön koordinaattori Mari:
juutalaistyonkoordinaattori@fida.info;
puh. 040 4508 218.

