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Yksi uusi ihminen – matkamme Israelissa
Kuvat: M.P.

Kultainen portti.

Nasaretin kylä.

Kukkaloistoa Galileassa.

H

uhtikuun lopulla toteutimme jälleen Fidan Yksi uusi ihminen -Israelin matkan, jolle osallistui lähes 40
matkalaista. Asiantuntevina oppaina
vuorottelivat Heikki Kangas tyttärensä
Johannan kanssa. Matkalla tutustuimme
mm. yhteistyökumppaneidemme työhön, ja saimme kuulla ja myös kertoa hyviä uutisia siellä missä liikuimme. Galileassa vietimme raamattu- ja rukoushetkiä
mm. Gennesaretinjärvellä, Autuuksien
vuorella ja Karmel-vuorella, jossa Elia tu-

hosi Baalin profeetat. Jordanilla vietimme
erään matkalaisemme kastejuhlaa.
Seurakuntavierailut sekä uskovassa kodissa vierailu olivat mieliinpainuvia
kokemuksia. Saimme kuulla kuntoutuskodin miesten todistuksia, miten Jumala vapautti 26 vuoden huumeriippuvuudesta kun sai löytää Messiaan elämäänsä.
Paras kuntoutusohjelma oli Raamattu ja
Jeesus. Yhdessä heidän kanssaan saimme
ylistää ja kiittää Israelin Jumalaa.
Saimme lahjoittaa Suomesta lähetettyjä sukkia ja lastenvaatteita monille
paikallisille, jotka iloiten ottivat ne vastaan. Kiitos teille, lahjoittajat! Jerusalemissa vierailimme Raamattuseuralla jossa kuulimme miten raamattutyö menee
eteenpäin. Monet paikalliset haluavat tulla kirjakauppaan ostamaan materiaalia
ja keskustelemaan hengellisistä asioista.
Vietimme illan yhdessä LL raamattu- ja
opetuslapseuskoulun oppilaiden kanssa.

Saimme kuulla ihania heprealaisia lauluja
sekä heidän todistuksensa Jumalan varjeluksesta, niin armeijassa kuin muuallakin.
LL on antanut heille niin paljon Raamatun tuntemisen lisäksi. Jaffassa saimme
kuulla Käsi kädessä -matkoista sekä osallistuimme mess. seurakunnan ehtoollisjuhlaan vielä viimeisenä iltana. On hienoa, että voimme olla mukana työssä,
joka kantaa hedelmää Jumalan aittoihin.
Se palaute jota olemme saaneet matkalaisiltamme, rohkaisee meitä jatkossakin järjestämään tämän kaltaisia matkoja.
Siunattua kesää ja nähdään juhannuksena Keuruulla.
M.P. kesälomalla 29.6.–2.8.
M.P.
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Israelilaiset tervetulleita Berliiniin

E

uroopan historia on synkkää kerrontaa juutalaisten elämästä. Se
mitä tapahtui toisen maailmansodan aikana, on jättänyt syvät arvet heidän elämäänsä aina tähän päivään asti. Antisemitismin lisääntyessä valitettavasti
Saksassakin, on aidon rakkauden osoittaminen yksi tärkeimpiä avaimia päästä
juutalaisten sydämiin.
Kolmisen vuotta sitten Lähetysseurakunnan lähetti Paula J. tuli tietämään,
että Berliinistä oli tullut hyvin suosittu kaupunki israelilaisten parissa. Berliinin messiaanisen seurakunnan pastori suhtautui positiivisesti Paulan mielenkiintoon tulla palvelemaan israelilaisten
pariin Saksaan. Pastorille oli Uudesta Seelannista asti suositeltu Berliinissä
vastaavanlaisen majoitusprojektin aloittamista, josta heillä oli jo yli 10 vuoden
kokemus. Siitä alkoi rukous, että Jumala lähettäisi juuri tänne Berliiniin henkilön, joka voisi käynnistää ja olla mukana tässä työssä.
Jumala vahvisti Paulalle kutsun työ-

hön israelilaisten pariin Berliiniin. Ajatukseen tulevan majoitusprojektin koordinaattorina toimimisesta Paula suhtautui ensin epäilevästi, mutta koki
rukouksessa myöhemmin selkeän vahvistuksen, että se tulisi olemaan osa hänen työnkuvaansa Saksassa. Jumala puhui myös, että majoitusverkosto tulisi olemaan aluksi hyvin pienimuotoista,
mutta että se myöhemmin tulisi leviämään muuallekin, jopa Suomeen.
Majoitusprojektin valmisteluvaihe
on ollut pitkä ja asiat ovat välillä edenneet turhauttavankin hitaasti, mutta nyt
verkosto on siinä vaiheessa, että sillä on
Saksassa jo 15 majoittajaa. Israelilaisia
vieraita ei ole vielä ollut kovin paljon,
mutta jokaiseen heistä on syntynyt erittäin hyvä suhde. ”Periaatteena onkin investoida laatuun eikä määrään”, painottaa Paula. Jokaisesta vieraasta halutaan
pitää yksilöllistä huolta.
Projektin nimi on hepreankielinen
kmo babait, eli vieraita kehotetaan olemaan kuin kotonaan. Saksalaiset ma-

joittajat ovat Israelia rakastavia uskovia. Israelilaisten vieraiden joukossa on
ollut myös yllätyksiä, kuten uskonnollisia juutalaisia ja nuori druusi mies. Tämä
projekti tarjoaa mahdollisuuden myös
messiaanisille israelilaisille, joilla ei välttämättä ole varaa asua hotelleissa lomansa aikana. Tel Avivin ja Berliinin välillä
on useita suoria lentoja päivittäin, joista osa on hyvinkin edullisia. Näin lomamatka Berliiniin ei tule kalliiksi lentojen
eikä majoituksen suhteen.
On hienoa, että israelilaisilla vierailla jää ihania kokemuksia juuri Berliinistä, jolla on niin synkkä historia juutalaisia ajatellen. Vielä upeampaa on, jos he
saavat matkallaan taivaallisen kosketuksen elämäänsä, joka kantaa aina ikuisuuteen asti.
Paula haluaa kiittää jokaisesta esirukouksesta, jolla on kantava voima hänen
työssään juutalaisen kansan parissa.
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Kasi kadessa
kymmenen vuotta

M.P.

Lähetystyöharjoittelussa Berliinissä
Kuva: M.P.

tutustumista. Messiaanisessa seurakunnassa Tanja on otettu lämpimästi vastaan, ja Berliinissä vieraillessani olikin
hienoa nähdä, miten Tanja on löytänyt
kodin seurakunnan keskellä. Berliinin lisäksi Tanjan neljän kuukauden harjoittelujaksoon sisältyy kesäkuussa mm. tutustumista Budapestissa juutalaisten parissa tehtävään työhön.
Elokuussa Tanjalla on vuorossa lähetyslinja Iso Kirjassa. Hän haluaakin jäädä esirukouksiisi sekä harjoittelujakson
että tulevaisuuden osalta. Saakoon Jumalan selvä johdatus ja siunaus olla Tanjan elämän yllä.
M.P.

M

almin Saalem -seurakuntaan kuuluva Tanja T. on ollut noin 2 kk
ajan Berliinissä harjoittelujaksolla, joka
on osa Iso Kirjan kolmivuotista tutkinto-ohjelmaa. Harjoittelujakson tavoitteena on tutustua ja oppia lähetystyöstä, erityisesti israelilaisten tavoittamises-

ta evankeliumilla Berliinissä.
Tanjan arkeen on kuulunut mm.
saksan kielen opiskelua kielikoulussa, auttamista paikallisen messiaanisen
seurakunnan toimistolla, katuevankeliointia Paulan hyvässä ohjauksessa, sekä
luonnollisestikin Berliinin kaupunkiin

Voit tukea työtämme Euroopassa
Fida International ry
Nordea FI4122871800005256
BIC/SWIFT: NDEAFIHH
Viite: 412216

T

änä vuonna juutalaisten ja kristittyjen pääsiäinen osui samaan ajankohtaan. Niinpä saksalaiset, mukaan lukien
myös sveitsiläisiä nuoria, jotka olivat yhdessä israelilaisten kanssa viime vuonna
Auschwitzissa Käsi kädessä -matkalla, vierailivat Israelissa. Yhdessä he saivat viettää
unohtumattoman ajan. Jälleennäkemisen
ilo oli suuri. Nuoret saivat todistaa, miten
paljon viime kesän matka muutti heidän
maailmankuvaansa, vahvistivat ystävyyttä
ja yhteyttä nuorten ja myös heidän vanhempiensa välillä sekä ennen kaikkea veti

heitä lähemmäksi Jumalaa. Tänä vuonna
Käsi kädessä -ohjelma täyttää 10 vuotta.
Jumala on yhdistänyt niin monia nuoria
näiden vuosien aikana. Vihollisuuden väliseiniä on purettu. On todella ihmeellistä, miten Auschwitzista – syvästä kivun ja
pimeyden paikasta on tullut parantumisen, eheytymisen ja anteeksiannon paikka. Siellä nuoret voivat nähdä ja kokea Jumalan muuttavan työn heidän sydämissään.
Haluamme jälleen tänä kesänä olla
mukana auttamassa taloudellisesti israe-

lilaisten nuorten lennoissa Israelista Saksaan. Tämä on työtä, joka kantaa anteeksiannon ja sovinnon hedelmää. Lämmin
kiitos jälleen sinulle, joka olet mukana
tässä arvokkaassa työssä.
M.P.
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M.P. vierailee
15.6.
29.7.
23.8.
26.8.
13.9.

klo 18.00
klo 19.00
klo 11.00
klo 18.30
klo 11.00

Israel-ilta, Helsingin Saalem, Näkinkuja 3
Israel-ilta, Kauhajoen Helluntaiseurakunta, Otontie 1.
Korson Helluntaiseurakunta, Myyrätie 6
Lohjan Helluntaiseurakunta, Nyyrikinkatu 9
Uudenkaupungin Helluntaiseurakunta, Ylinenkatu 13

KIITETÄÄN
A Yksi uusi ihminen -matkastamme,
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opiskelijoita tänä keväänä
A Sankilan perhe lähtee elokuussa 		
Espanjaan
A Pursiaiset veivät ryhmän Auschwiziin, jossa myös kaksi holokausti-vanhusta mukana. Matka oli hyvin onnistunut.
DAVAR-yhteistyön uutiskirje ilmestyy
7 kertaa vuodessa Fida Internationalin,
Avainmedian ja Syväntöjen raamattutyön toimesta. Kirjettä voi tilata seuraavilta henkilöiltä:
F Israel- ja juutalaistyön koordinaattori
M.P.: juutalaistyonkoordinaattori@
fida.info; puh. 040 4508 218.
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