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Ole luja ja
rohkea

R

unsas kolme vuotta sitten, kun
aloitin tässä koordinaattorin
tehtävässä, koin Jumalan puhuvan minulle nuorista, miten heille tulee
kertoa Jumalan suunnitelmasta Israelin
kansan kohdalla. Jumalan Sanasta löydämme hänen lupauksensa Abrahamin,
Iisakin ja Jakobin jälkeläisille. Olen kiitollinen sinulle kaikista esirukouksistasi,
sillä ne ovat kantaneet tässä arvokkaassa ja haastavassakin palvelustehtävässäni.
Joosua sai nuorena miehenä tehtäväkseen johtaa Israelin kansan Nebon
vuorelta luvattuun maahan. Jumalan piti
monesti häntä rohkaista: ”Olenhan käskenyt sinua: Ole luja ja rohkea. Älä säikähdy, äläkä arkaile, sillä Herra, sinun
Jumalasi, on sinun kanssasi, missä ikinä
kuljetkin.”(Joos. 1:9). Monet yksinäisetkin rukoushetket oli varmasti läpi käyty. Mutta Joosua oli kutsumustietoinen.
Ehtona oli myös, että Joosua ei poikkeaisi Jumalan suunnitelmasta. ”Älä poikkea siitä oikealle äläkä vasemmalle, että
menestyisit, missä ikinä kuljetkin.” (Joos.
1:7). Näky kantoi ja kansa asteli Jordanin poikki heille tarkoitettuun päämäärään. Kansa sai huomata, että Jumala itse
oli avannut tien heille kulkea Luvattuun
maahan. Jumala oli Joosuan kanssa.
Nuoren sukupolven varustaminen
Olen saanut tutustua upeisiin nuoriin, jotka janoavat oppia tuntemaan Raamatun
pohjalta sitä, mikä on Jumalan suunnitelma Israelin kansalle. Tarvitsemme myös
vanhempaa ja kokenutta sukupolvea va-

rustamaan nuoriamme monin tavoin.
Raamatun opiskelu ja sen tunteminen on
avain myös Israel- ja juutalaistyössä, koska jos emme tunne Sanaa, voimme keskittyä ihan vääriin asioihin. Siksi haluamme järjestää erilaisia tapahtumia nuorille.
Davar-koulutus antaa laajan tietopaketin,
joka varustaa monipuolisesti juutalaistyöhön. Life tour on saanut suuren suosion
nuorten parissa. Tammikuussa järjestämme rukous Davar -viikonlopun Ylistarossa, jossa keskitymme rukoilemaan juutalaisen kansan puolesta, mutta myös oman
paikan löytämistä, ottaen rohkeasti uskon
askeleita kutsumuksen tiellä. Vuosittainen
Israel nuorisokonferenssi kokoaa yhä uudelleen nuoret yhteen saamaan hyvää messiaanisten vieraidemme opetusta. Haluan
haastaa sinua esirukouksin ja taloudellisesti
työhön mukaan nuorten parissa myös täällä kotimaassa.
Meille on jälleen tulossa nuorten Israel-konferenssi Ouluun (ks. takasivu).
Hienoa, jos voitte esim. Israel-rukouspiireissä ja tilaisuuksissanne alkaa nyt jo ru-

koilla säännöllisesti mm. helmikuun viikonlopun puolesta. Uskon, että Jumala
tulee ilmestymään monille nuorille jälleen ja tämä työ kantaa edelleen satoa,
ihan ikuisuutta ajatellen. Tähän kaikkeen
tarvitsemme toinen toistamme. Olen kiitollinen, että Jumala on siunannut Fidan
Israel- ja juutalaistyötä, joka on kasvanut
ja laajentunut monin tavoin. Suuri kiitos
myös kotiseurakunnalleni ja työnantajaseurakunnalleni, joka on suuri tukeni tässä tärkeässä työssä. Jatketaan työtä yhdessä rukoillen!
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Käsi kädessä (Yad b’ yad)
Auschwitzissa
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sraelilaiset nuoret haluavat välittää
kiitokset sinulle, joka olit rukouksin
ja taloudellisesti mukana heidän lennoissaan Tel Avivista Saksaan. Alla heidän terveisensä elokuun matkalta.
Tänä vuonna nuorten ryhmä Israelista lensi Saksaan, Wúrzburgiin tavatakseen saksalaisen uskovien nuorten ryhmän. Ensimmäisen viikon aikana Saksassa israelilaiset ja saksalaiset nuoret
tutustuivat toisiinsa. Seuraavalla viikolla
he matkustivat yhdessä bussilla Puolaan
Auschwitziin. Tämä vuosi oli erityinen,
sillä sekä israelilaisilla että saksalaisilla nuorilla oli uudet tiimin vetäjät. Jotkut heistä ovat jo useamman kerran olleet Käsi kädessä-matkalla Auschwitzissa ja nyt halusivat ottaa uuden askeleen,
johtaa tiimiä. Israelilaiset nuoret otettiin
lämmöllä vastaan paikallisessa seurakunnassa Saksassa. Jopa yksi majoittajista oli
kaupungin pormestari ja paikallislehti halusi tehdä jutun Käsi kädessä-ryhmästä.
Yksi saksalainen nuori kirjoitti matkan lopussa: ”Nyt ymmärrän sen tosiasian, että juutalainen kansa on todellakin Jumalan valittu kansa!” Israelilainen
nuori kirjoitti: ”Minulla oli niin monia
pelkoja ennen matkaani Saksaan. Rukoilin paljon tulevan matkani puolesta.
Yksikään peloistani ei toteutunut. Minun ja saksalaisen parini usko vahvistui
monin verroin. Nyt näen asiat eri tavoin
kuin aikaisemmin.”
Eräs toinen israelilainen kirjoitti:

”On mahdotonta sanoin kuvailla sitä
tunnetta, kun lähdimme keskitysleiristä. Ymmärsin kuka olen, koin vapauden, rakkauden ja ilon. Viha sisimmästäni poistui, ympyrä on sulkeutunut. Olen
antanut anteeksi. Löysin uuden perheen:
”Yad b’ yad (suom. Käsi kädessä)!”
Kaiken kaikkiaan matka oli koskettava aika meille jokaiselle, israelilaisille
ja saksalaisille, jotka kohtasimme yhdessä historiamme kipeitä alueita ja saimme itse kukin kokea Jumalan koskettavan meitä ja parantavan sydämiämme. Olemme niin kiitollisia Jumalalle,
joka uskollisesti on tukenut mahdollistaen uusien israelilaisten nuorten matkalle mukaantulon. Hän johdattaa sydämet yhteen anteeksiannon ja Hänen rakkautensa kautta, rakentaen sillan näiden
kahden maan ja sukupolven välille.
Lämmin kiitos Sinun tuestasi ja rukouksistasi Käsi kädessä-matkoillamme. Arvostamme suuresti sitä ja tiedämme, että sinun osuutesi on tärkeä koko
matkaohjelmamme onnistumisessa. Siitä suuri kiitos.
KÄSI KÄDESSÄ -TIIMI, ISRAEL
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6.-22.9. toteutettiin järjestyksessään toinen Fidan Life tour
Auschwitziin ja Unkariin. Yhdessä toisen matkanjohtajan, Jouko Pursiaisen, sekä Budapestissa Anna-Maria
Pursiaisen kanssa johdimme 24 hengen
nuorten ryhmää. Matkan tarkoitus oli
viedä Suomen nuoria näkemään ja kokemaan, mitä tapahtui toisen maailmansodan aikana juutalaiselle kansalle, sekä
tutustumaan Budapestissa holokaustin kauhuista selvinneisiin juutalaisiin.
Olen kiitollinen saadessani toteuttaa
pari vuotta sitten Auschwitzin matkalla saamaani näkyä johtaa nuoria tämän
kaltaiselle matkalle.
Kun kuulin esittelyä matkasta, en juurikaan innostunut lähtemään mukaan.
Ajattelin että miksi lähtisin sellaiselle matkalle jossa näkee ja kuulee pahoista asioista. Kyllähän minä tiedän mitä Auschwitzissa on tapahtunut. Kuitenkin puheet
matkasta jäi mieleeni ja pienen miettimisen jälkeen ilmoittauduin Marille. Muistan kertoneeni kavereille myöhemmin että
en edes tiedä miksi lähden matkalle mukaan. Kun matka alkoi lähestyä, jossain
Joken viestin lopussa kehotettiin rukoilemaan matkan puolesta. Pyysin Jumalalta,
että matkasta voisi tulla merkittävä ja tarkoitus mitä varten olin matkalle lähtenyt,
voisi kirkastua.
Jo matkan alussa huomasin että meidän ryhmä koostui erilaisista ihmisistä ympäri suomea. Vaikka taustat olivat erilaisia,
ryhmä oli aivan huippu! Oli hienoa aloittaa ja lopettaa päivä yhteisellä rukouksella.
Ryhmässä oli helppo olla vain oma itsensä.
Keskitysleiri vierailut vetivät sanattomaksi. Erityisesti mieleeni jäi nähdä kasoittain lasten kenkiä joita oli kerätty yhteen huoneeseen. Myös kaksosille tehdyistä kokeista kuuleminen järkytti. Vaikka
aluksi ajattelin että tieto vain lisää tuskaa, kuitenkin keskitysleiri vierailun jälkeen sitä ymmärsi, miten vaarallisia asioita viha ja valhe ovat. Niillä on saatu
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kosketti jälleen
nuoria

niin paljon pahaa aikaan. Tosikertomusten kuuleminen niistä sankari-ihmisistä, jotka pelastivat ja auttoivat juutalaisia, oli myös puhuttelevaa ja rohkaisevaa. Nämä asiat saivat minut miettimään
mikä oikeasti on tärkeää elämässä. Rakastanko vain itseäni ja seisonko hiljaa sivussa kun lähimmäiseni kärsii, vai käytänkö
niitä lahjoja ja kykyjä joita Jumala on mi-

nulle uskonut, lähimmäiseni hyväksi? Jotain tästä pääsimme konkreettisesti osoittamaan Budapestissa vanhainkodissa ja
juutalaiskeskuksessa. On ihmeellistä, miten lähimmäisen rakastamisesta saa myös
itse niin paljon!
Joona Väärämäki, Seinäjoki
Voit lukea lisää nuorten kokemuksia:
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Marja-Liisa Turunen ja
Hilkka Puputti vierailevat
Su 29.11. klo 13.00 Nivalan helluntaisrk
Ma 30.11. klo 18.00 Kaustisen helluntaisrk
Ti 1.12. klo 19.00 Lappajärven helluntaisrk
Ke 2.12. klo 19.00 Vaasan helluntaisrk
To 3.12. klo 19.00 Kuopion helluntaisrk
Su 13.12. klo 11.00 Kotkan helluntaisrk
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Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti ja vain
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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.

