www.davar.fi

ISRAEL-UUTISET
Fida Internationalin ja Avainmedian yhteinen Israel- ja juutalaistyön uutiskirje 7/2015

Terveiset

Luvatusta
maasta

R

unsas kuukausi on kulunut täällä.
Olen tavannut monia ystäviä ja yhteistyökumppaneita, joista väläyksiä tässä kirjeessä. Olen tutustunut myös
uusiin ihmisiin. Jumala on jälleen edeltä
valmistanut tätä matkaani. Hän on myös
varjellut askeleeni monissa eri paikoissa
liikkuessani. Kuten varmasti olette kuulleet, viime aikoina on ollut hieman levotonta täällä. Mutta kaiken keskellä olen saanut kokea syvää lepoa ja rauhaa. Olen saanut nähdä monia kiitosaiheita ja todeta sen,
että työ menee eteenpäin!
Yhä selvemmin uskon siihen, että todellinen rauha tässä maassa saadaan Messiaan
Jeesuksen kautta. Olen myös tavannut nuoria uskovia, jotka haluavat viedä Sanomaa
eteenpäin tässä maassa. Yhteydessä on ihmeellinen voima. Se todella rohkaisee.
Vapahtaja on syntynyt

Parituhatta vuotta sitten Betlehemin pienessä kyläpahasessa, aivan tässä Jerusalemin kupeessa, syntyi Messias, joka tuli tähän maailmaan syntisiä varten. Vastaanotto ei ollut kovin erityinen. Mutta hän tuli
Isän Jumalan suunnitelmasta juuri oikeaan
aikaan. Ilouutinen kaikui: ”Tänään on teille
Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja.
Hän on Kristus Herra”. Luuk. 2:11. Tämä
sanoma muutti koko maailman historian.
Hän tuli juuri niitä varten, jotka halu-

Paimenten keto, Betlehem.

avat hänet ottaa vastaan. Hänellä on valta
yli kaikkien pimeyden voimien. Lähetyskäskyssään Jeesus jätti meille kallisarvoisen
tehtävän: ”Menkää kaikkeen maailmaan ja
saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille”.
Matt. 28:19–20.
Joulun ydinsanoma kaikuu edelleen:
”Vapahtaja on syntynyt!” Meidän tehtävämme on julistaa Sanoma Kaikkivaltiaasta
Messiaasta, joka vielä tänäänkin elää. Kaiken epävarmuuden, pelon ja turvattomuuden keskellä Hänessä löytyy rauha, jonka
jokainen voi vastaanottaa. On suuri etuoikeus olla julistamassa tällaista Sanomaa.
”Niin kauan kuin päivä on, tulee meidän
tehdä hänen tekojansa.. tulee yö, jolloin ei
kukaan voi työtä tehdä”. Joh. 9:4.
Haluan kiittää sinua, joka olet kuluneen
vuoden aikana ollut mukana työssämme ru-

kouksin ja taloudellisesti tukien.
Siunattua Vapahtajamme syntymäjuhlaa sekä Onnellista uutta vuotta täältä Jerusalemista!
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Kristus-ruumiissa palvellen

Raamattukoulun pihamaalta.

Vierailu

Raamattukoululla

O

lin muutaman päivän mukana messiaanisten raamattu- ja op-koululla
ja pääsin tutustumaan tämän syksyn opiskelijoihin. Olin mukana tunneilla,
jossa opiskeltiin Esran ja Nehemian kirjoja. Tämä 20:s kurssi päättyy tammikuussa,
jonka jälkeen osa nuorista lähtee lähetysmatkalle Ugandaan. Mieleeni jäi erityisesti eräs tyttö, joka oli muuttanut yksin ilman

perhettään Siperiasta Israeliin vuonna 2012.
Hän kertoi miten vaikeaa oli jättää perhe ja
alussa oli monia vaikeuksia. Sitten hän löysi seurakunnan. Siellä häntä rohkaistiin menemään raamattukouluun. Hän sanoi: ”Se,
että seuraan Jeesusta ja teen Hänen tahtonsa, tekee minusta voittajan”. Hän on sydämestään kiitollinen, että paikka raamattukouluun avautui ja varat järjestyi.

Kuva: TP

Jerusalem

Uusia ovia avautunut

R

unsas kuukausi on vierähtänyt jälleen kutsumuksemme maassa. Jumala on näyttänyt meille uusia asi-

oita.
Ilmapiiri on erilainen mitä aiemmilla
jaksoilla. Epävakaa turvallisuustilanne aiheuttaa ihmisissä pelkoa.

Olemmekin huomanneet, että ihmiset
avautuvat herkästi tunteistaan ja tämä on
avannut meille tilanteita keskusteluille. Sanan kohta; ”lohduttakaa Minun kansaani”
on tullut hyvin konkreettiseksi.
Olemme olleet mukana järjestössä, joka
auttaa kriisiraskauksissa olevia äitejä. Järjes-

Koulun rehtori pyysi erityisesti muistamaan
koulun henkilökuntaa, että Jumala lähettäisi oikeita henkilöitä heille. Moni nuori haluaakin opintojensa jälkeen auttamaan kampukselle. Yksi heistä on Ben Eilatista, joka
opiskeli viime kevään kurssilla. Hän kertoi
miten armeija-aika oli vaikeaa, koska oli eiuskovien ympäröimä niin tiiviisti kolmen
vuoden ajan. Nyt kurssin jälkeen hän halusi jäädä auttamaan käytännön eri töissä ja
näin palvella Kristus-ruumiissa. Yhdessä he
voivat rukoilla, tutkia sanaa, ylistää ja kokea aitoa yhteyttä muiden uskovien kanssa.
Ben on jo lapsesta asti ollut mukana seurakunnassa ja saanut kasvaa uskovassa kodissa.
Hänen isoisänsä Olavi S on vuosikymmenet
ollut mukana raamattutyössä.
Jälleen maaliskuussa alkaa seuraava LL
-kurssi, jossa voit olla mukana rukouksin ja
taloudellisesti tukien.
MP

Voit tukea työtämme Israelissa
Fida International ry
Nordea FI4122871800005256
BIC/SWIFT: NDEAFIHH
Viite: 412229

tö pyrkii auttamaan äitejä niin, etteivät he
joutuisi päätymään aborttiin mm. köyhyyden takia. Järjestön näkynä on tavoittaa äitejä sekä perheitä myös hengellisesti.
Järjestön kautta avautui meille ovi uskonnolliseen perheeseen. Autamme perheessä kaksosvauvojen kanssa, jotta vanhemmat saavat sillä aikaa levätä. Välillemme
on syntynyt avoin ja ihana ystävyys. Uskomme, että Jumalalla on suunnitelma tämän
perheen kohdalle.
Olemme myös mukana paikallisen seurakunnan soppakeittiössä, jonka työ tavoittaa viikoittain noin 100 köyhää ihmistä.
Humanitaarisen avun lisäksi soppakeittiön
keskeisin ajatus on voittaa sieluja rakkauden
tekojen kautta. Sydänten pehmenemistä onkin ollut havaittavissa.
Opiskelemme myös kielikoulussa hepreaa. Koemme, että kielitaito on tärkeää tulevaisuuden kannalta ja apua taidosta huomaamme jo nyt.
KIITOLLISINA,
T&S.P

Nina tuli
uskoon

Sderotissa bussipysäkeillä on pommisuojia.
Kuva: MP

A

vainmedia tukee Ashdodin kaupungissa Israelissa työskentelevän
jälkihoitotyöntekijän Igor G:n työtä. Työ on tuottanut tulosta – monet uskon
asioista kiinnostuneet venäjänkieliset juutalaiset ovat löytäneet Messiaansa.
Yksi heistä on Nina, elintarviketehtaan
johtaja. Ulkonaisesti ajatellen hänellä oli
kaikkea, mitä elämään tarvitaan: kaunis koti
ja menestyvä perhe.
Kysyin, saammeko rukoilla hänen puolestaan, Igor kertoo. Nina alkoi itkeä ja kertoi, että perheen elämä on yhtä sotkua ja
kriisiä. Suhde aviopuolisoon on viilennyt,
32-vuotias sisko ei saa toivomaansa lasta
ja kärsii masennuksesta, äidillä on syöpä ja
lapset ovat jatkuvasti sairaina.
Nina oli etsinyt apua eri puolilta, jopa
ennustajalta. Igor vakuutti hänelle, että vain
Jumala voi tuhota kiroukset ja parantaa sairaudet. Juutalaisena Ninan oli vaikea hyväksyä Jeesusta ja sitä, mitä Hän oli tehnyt Ninan puolesta. Igor näytti Tooran välityksellä, miksi ja miten Messias oli tullut.
Keskustelumme lopuksi Nina päätti ottaa vastaan Jeesuksen Herranaan ja Vapahtajanaan, Igor iloitsee. Nina rukoili ja katui syntejään ja koki, miten yliluonnollinen
rauha ja huojentunut olo valtasivat hänet.
Ilon kyyneleet virtasivat ja hän ihmetteli
mitä tapahtuu. Kerroin, että hän on nyt uudestisyntynyt ja Pyhä Henki täyttää hänet.
AM/HJJ
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Sderotin
sydämet avoimia

V
Avainmedia on julkaissut venäjäksi Harri Krögerin toimittaman kirjan
Rakkaudesta Israelin Pyhään. Kirja
innostaa ja ohjaa rukoilemaan Israelin ja juutalaisten puolesta. Kirjaa on
painettu tuhat kappaletta, ja sitä voi
tilata 5 euron hintaan Avainmedian
toimistolta, mikäli haluaa viedä sitä
lahjaksi venäjänkielisille uskoville.

Voit tukea Avainmedian
jälkihoitotyötä Israelissa
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iime vuonna lahjoitimme Sderotin holokaustivanhuksille Fidan katastrofirahastosta lahjoituksen. Tällä matkallani minulla oli mahdollisuus käydä tapaamassa heitä. Sderotin kaupunkihan
sijaitsee ihan Gazan lähellä, joten hälytyssireenin soidessa on vain 15 sekuntia aikaa
juosta pommisuojaan. Vierailimme heidän
keskuksessaan Susannan ja Heikin kanssa.
Päästyämme perille, meitä odotti n. 30 holokaustivanhuksen joukko. Muutama vanhus kertoi oman eloonjäämiskertomuksensa. Saimme myöskin ihan avoimesti kertoa heille todellisesta elämän antajasta. Oli
todella mahtava ilta. Annoimme Suomesta lahjoitettuja villasukkia heille. Kiitollisin mielin lähdimme ajelemaan kaupungista pois. Jälleen saimme kokea Jumalan ihmeellistä johdatusta ja varjelusta.
Muistetaan edelleen Sderotin kaupungin holokaustivanhuksia.
MP
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Vielä
paikkoja
jäljellä!

Marin alkutalven srkvierailut
Pe-Su 8.-10.1. Rukous Davar, Ylistaron
Helluntaisrk, ks. erillinen mainos (HUOM! Ilmoittaudu Soilelle viim. 2.1.2016)
Su 24.1. klo 11. Orimattilan Helluntaisrk
Ma 25.1. klo 18.30 Myyrmäen
Liesikappeli, Vantaa
Ke 27.1. klo 19 Loimaan Helluntaisrk
Pe-Su 5.-7.2. IYC Oulussa, ks. erillinen
mainos

”Sinun kansasi on minun kansani
Your people will be my people”
Ruut 1:16
Uusikatu 78

		

Puhujat Israelista:
Eliel Fos • Eric Benson

www.davar.fi • www.facebook.com/iyc2016

KIITETÄÄN
A Varjeluksesta ja hyvistä
tapaamisista Marin
Israelin matkalla
A Kuluneesta vuodesta juutalaistyössä

		 pestissa 31.1., että mahdollisimman
		 moni vanhus pääsisi mukaan ja että
		 tapahtuma voisi olla sillanrakenta		 jana juutalaisten ja kristittyjen välillä
A 		 Ylistaron Rukous Davarin ja Oulun
		 IYC:n puolesta
A 		 Vuoden 2016 Davar-kurssit Espan		 jassa (suomenkielinen 16.-20.2.)
A 		 Suunnitteilla oleva unkarinjuutalais		 ten lastenleiri ensi heinäkuussa
		Turussa

DAVAR-yhteistyön uutiskirje ilmestyy 7 kertaa vuodessa Fida Internationalin, Avainmedian ja Syväntöjen raamattutyön toimesta.
Kirjettä voi tilata seuraavilta henkilöiltä:
F Israel- ja juutalaistyön koordinaattori:
juutalaistyonkoordinaattori@fida.info
puh. 040 4508 218.
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Allekirjoitus
Underskrift

Tililtä nro
Från konto nr

FI4122871800005256
Fida International ry
PL 50, 00421 Helsinki

• Mari P.
• Harri Kröger
• Kari Niemi

Tule mukaan rukoilemaan
juutalaisen kansan puolesta, ottamaan uskon askeleita ja valtaamaan maata

• Soile ja Ossi Ojanperä
• Israel-lauluryhmä
Seinäjoelta

Viikonlopun osallistumismaksu
50 € sis. sapattiaterian
Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
soile.ojanpera@seinajoki.fi

Pe klo 18 Sapattiateria

Paikka: Ylistaron Helluntaiseurakunta,
Viertolankuja 1, Ylistaro
Katso tarkempi ohjelma, ym. www.davar.fi

Su klo 11 Lähetysjumalanpalvelus

F AVAINMEDIA
Heikki Jäntti, 040-7520511
shalom@avainmedia.org
F Davar-kirjeen osoitteenmuutokset:
fida@fida.info / 010 505 7777
Pankkiyhteydet
Fida International: FI4122871800005256,
BIC: NDEAFIHH, viite 12203
Avainmedia Lähetysjärjestö ry: Danske Bank
IBAN: FI56 8000 1800 1807 55 BIC: DABA-

La alk. klo 9 Raamattutunteja, ylistystä ja rukousta

FIHH. Nordea IBAN: FI18 2074 1800 0006
84 BIC: NDEAFIHH, OP IBAN: FI61 5132 0520
0080 12 BIC: OKOYFIHH, viite 31037.
Keräyslupa: POL-2014-8212, myöntäjä Poliisihallitus 6.11.2014 ajalle 1.1.2015 – 31.12.2016
(koko maa paitsi Ahvenanmaa). Varat käytetään Avainmedian medialähetystyöhön.
Syväntöjen raamattutyö Avainmedian kautta: viite 331300

BIC

NDEAFIHH
412203 Kokonaisvaltainen juutalaistyö
412229 Työ Israelissa
412216 Juutalaistyö Euroopassa
412232 Holokaustityö
Käytäthän viitenumeroa, kiitos!
Viitenro
Ref. nr
Eräpäivä
Förf. dag

Euro

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti ja vain
maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren för betalningsförmedling och endast till det kontonummer som betalaren angivit

PANKKI BANKEN

Rahankeräyslupa: POL-2014-8479 myöntäjä Poliisihallitus 5.12.2014 ajalle 1.1.201531.12.2016 (koko maa paitsi Ahvenanmaa). Varat käytetään Fidan työhön.

RUKOILLAAN
A 		 Israelin tilanteen puolesta
A Suuri holokaustitapahtuma Buda-

”OLE LUJA JA
ROHKEA!”

