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BERLIINI

Pääsiäisterveiset
Berliinistä

M

e saamme viettää juhlaa ilolla ja
kiitollisuudella, ”onhan pääsiäislampaamme, Kristus, teurastettu”
(1 Kor. 5:7). Useimmat israelilaiset eivät vielä tiedä, mikä yhteys on pesahilla (juutalaisella pääsiäisellä) ja Jeesuksella. Pesahin aika
on erityisen hyvää aikaa juutalaisten evankelioimiselle Berliinissä, paitsi juhlan sanoman
vuoksi, myös siksi, että israelilaisia turisteja on täällä silloin erityisen paljon. Muutin
Saksaan marraskuussa 2012 Helsingin Lähetysseurakunnan ja Fidan lähettämänä, auttaakseni messiaanista Beit Sar Shalom -järjestöä perustamaan työmuodon israelilaisten
tavoittamiseksi Berliinissä. Alkuvaiheessa
suurin haasteeni oli työtovereiden ja strategioiden löytyminen. Yhdeksi työmuodoksi
osoittautui majoitusverkosto. Tällainen rakkauden työ on Saksan synkän holokaustihistorian takia ja Euroopassa valitettavasti lisääntyvän antisemitismin takia erittäin tärkeätä. Majoitusverkosto avaa israelilaisten
sydämiä myös hengellisille keskusteluille.
Evankeliointi on minulle sydämen asia.
Tiimimme vie viikoittain hyvää sanomaa
niin juutalaisille kuin muslimeille – ja tietysti saksalaisillekin. Työ ei kuitenkaan ole
helppoa. On surullista nähdä, miten monet israelilaiset ovat ateisteja. Toisaalta useita vetävät New Age ja idän uskonnot. Hyvin
monet heistä kuuluvat ns. ”seksuaalivähemmistöihin”. Rukoillaan yhdessä hengellisiä
läpimurtoja juutalaistyöhön Berliinissä! Jumala on nyt vastaamassa rukouksiin niin,
että muutamia hepreaa osaavia, israelilaisten parissa jo aiemmin työskennelleitä lähettejä on muuttamassa Berliiniin. Viholli-

Paula Brandenburgin portilla Berliinissä. Kuva: MP

nen on raivoissaan siitä. Tulee mieleen Neh.
2:10: ”Mutta kun hooronilainen Sanballat ja
ammonilainen virkamies Tobia kuulivat tästä, he pahastuivat kovasti siitä, että oli tullut joku, joka tahtoi toimia israelilaisten parhaaksi”. Meidän kohtaamamme sanballatit
ja tobiaat ovat kuitenkin henkivaltoja. Eilinen evankeliointi oli paras, mitä meillä koskaan on ollut - ainakin israelilaisten kontaktien määrän suhteen. Kun yksi keskustelu
loppui, niin toinen alkoi heti perään. Monet
israelilaisista olivat kiinnostuneita ja ottivat
luettavaa. Juuri Berliiniin saapunut uusi lähetti oli niin innoissaan nähdessään, mitkä
loistavat mahdollisuudet israelilaisten evankelioimiseen täällä on, että hän sanoi, ettei
hän varmaan saa yöllä nukutuksi. Oli upeaa tehdä yhteistyötä, sillä hänellä on yli 15
vuoden kokemus Israelista ja hyvä hepreantaito. Ylistys Herralle, että Hän lähettää lisää työmiehiä!
On todella jännittävää nähdä, miten
Herra tulee viemään Berliinin israelilaistyö-

tä eteenpäin. Me vastaamme niin kuin Nehemia vastustajilleen: ”Taivaan Jumala antaa
meille menestystä, ja me, hänen palvelijansa,
ryhdymme rakentamaan” (Neh.2:20a). Kiitos, että te yhdytte tähän rintamaan!
Hyvää pääsiäistä! Herramme Jeesus on
ylösnoussut! Työtoverieni kanssa rukouksiinne sulkeutuen,
PAULA J.
MARI
Israel- ja juutalaistyön
koordinaattori
Fida International
0404508218
juutalaistyonkoordinaattori@fida.info
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Jokainen sai valita
Suomesta lahjoitetut
villasukat. Kuva: Jyrki
Halonen

BUDAPEST

IYC Oulussa
HELMIKUUN ALUSSA järjestettiin jälleen
nuorten IYC ”Sinun kansasi on minun
kansani” Oulun Helluntaiseurakunnassa.
Viikonloppu alkoi perjantai-illan sapattiaterialla, jonne kokoontui parisen sataa
henkeä. Oli ilo nähdä, miten myös nuoret
olivat palvelemassa. Israelilaiset vieraamme
Eliel Fos ja Eric Benson julistivat innoittavasti ja konferenssin antiin oltiin kiitollisia.
Saakoon Jumala sytyttää nuoria ja meitä
jokaista Ruutin tavoin toteuttamaan Jumalan antamaa kutsua omassa elämässämme
ja myös juutalaisen kansan kohdalla.
MP

Budapestissa järjestettiin

Historiallisesti merkittävä
Sali täyttyi ääriään myöten. Kuva: Jyrki Halonen

T

ammikuun 31. koitti kauan odotettu
päivä, jolloin perinteikkäässä ja kauniissa URÁNIA elokuvasalissa järjestettiin Fidan juutalaislähettien näkynä pitkään ollut sovintotapahtuma Unkarin holokaustivanhuksille. Tapahtuman järjestelyssä

sovintotapahtuma

olivat mukana myös juutalaisjärjestö Joint
(Mazs Alapitvány unkariksi) sekä itävaltalainen Hilfe und Hoffnung -juutalaistyön järjestö.
Juutalaisjärjestön johtajan Taly Shaulin mukaan holokaustivanhuksia on vaikea
saada paikalle, ja siksi
koimme Jumalan suurena ihmeenä, että juhlasali
täyttyi viimeistä paikkaa
myöten n. 500 vieraasta.
Juhlan isäntänä toimi
Fidan lähetti Jouni Pursiainen, jonka puheenaiheena oli ystävyys. Puheensa aluksi Jouni viittasi Ruutin vaikuttavaan
esimerkkiin ystävyydestä:
Ruut 1:16-17 ja ilmaisi
kiitollisuutensa juutalaista kansaa kohtaan sanomalla ”Uskon että olen
saanut kaikkein tärkeimmän juutalaiselta kansalta, että juutalainen on
kuollut minun syntieni
edestä.”
Myös Taly Shaul korosti että 70 vuotta toisen
maailmansodan päättymisen ja holokaustin jälkeen on arvokasta juhlia
ystävyyssuhteiden ja arvojen jälleenrakennusta,

jotka tuolloin tuhottiin. Hän halusi kiittää
suomalaisia kristittyjä, jotka rukoilevat Israelin ja juutalaisten puolesta ja ovat lähettäneet lähetit, jotka ovat tuoneet takaisin rakkauden ja välittämisen näille holokaustista
selvinneille vanhuksille.
Unkarin helluntailiikkeen puheenjohtaja Albert Pataky puolestaan lausui historialliset sanat pyytämällä juutalaisilta anteeksi
sitä, että Unkarin kristityt eivät seisseet holokaustin aikana juutalaisten rinnalla.
Puheiden jälkeen saimme nauttia Wienin pääsynagogan pääkanttorin Shmuel Barzilain ja Budapestin pääsynagogan kanttorin
Zoltan Neumarkin valloittavasta konsertista. Konsertin jälkeen tarjosimme iloisille ja
kosketetuille vieraillemme kahvit sekä kotiin
viemisiksi suomalaisten kristittyjen kutomat
villasukat. Koimme, että olimme saaneet olla
mukana jossakin Jumalalle äärimmäisen tärkeässä ja rakkaassa asiassa, josta kumpuaa
syvä kiitollisuus Jumalalle ja kaikille työmme esirukoilijoille!
ANNA-MARIA PURSIAINEN

Voit tukea holokaustityötämme
Fida International ry
Nordea FI4122871800005256
BIC/SWIFT: NDEAFIHH
Viite: 412232

Rukoillaan Espanjan juutalaisten puolesta. Kuva: MP

Davar-kurssi Espanjassa
HELMIKUUSSA Espanjan Fuengirolassa Manos-keskuksella järjestettyyn suomenkieliseen Davar-kurssiin osallistui 28
tiedonjanoista opiskelijaa. Kurssi oli ensimmäinen laatuaan ja tarkoitus on järjes-

tää sille jatkoa loppusyksystä. Työ Espanjan juutalaisten parissa on orastavalla tasolla. Siksi rukous on tärkeä osa työn oikeaan
MP
suuntaan etenemisessä. 

Jumala kuulee
– HUOMASIN TOMAN kadulla, kun hän

näytti etsiskelevän jotakin. Lähestyin ja kysyin, voinko auttaa, kertoo Avainmedian
tuen turvin työtä tekevä jälkihoitotyöntekijä Igor Grossman Israelista, Ashdodin kaupungista.
– Sanoin hänelle, että autamme ihmisiä
kuten vanhuksia ja huumeiden käyttäjiä.
Toma kiinnostui. Hän kertoi, että hänen
tyttärensä on käyttänyt huumeita seitsemän
vuotta ja tarvitsee apua.
– Kysyin, rukoileeko hän tyttärensä puolesta.
Hän vastasi, että ”rukoilen, mutta kuuleeko Jumala rukoukseni?” Kerroin, että Jumala kuulee rukouksemme, mutta lisäksi
jokaisen on synnyttävä uudelleen. Kerroin
myös, että Jumala on antanut meille voiman ja käskyn tavoittaa ihmisiä. Toma halusi kuulla lisää. Kerroin Jeesuksesta. Toma
halusi antaa itsensä Herralle! Toma rukoili ja
katui, ja sillä samalla hetkellä hänessä syttyi
toivo, että tytär pelastuu.
– Pyysin hänen yhteystietonsa ja muistu-

tin vielä rukousten suuresta voimasta. Ylistys Herralle!
ASHDOD
• Ashdod on 250 000 juutalaisen asuttama
kaupunki 40 km päässä Gazan rajalta.
• Kesällä 2014 ammuttiin Gazasta 300 rakettia Ashdodiin.
• Hepreankielisessä Beit Hallel -seurakunnassa, jota johtaa Israel Pochtar, on yli 200
kastettua jäsentä.
• Seurakunta on usein ollut kiihkomielisten ortodoksijuutalaisten hyökkäysten kohteena.
• Avainmedia Lähetysjärjestö maksaa jälkihoitotyöntekijä Igor Grossmanin palkan.

Tue Avainmedian jälkihoitotyötä
Israelissa
FI56 8000 1800 180755
BIC/SWIFT: DABAFIHH
Viite: 130255

Igor Grossman kohtasi Toman (vas.)
kulkiessaan kadulla.

Marin kevään seurakuntavierailuja
Su 17.4. klo 11.00 Kokkolan Helluntaiseurakunta
Su 17.4. klo 18.00 Lestijärven Helluntaiseurakunta
Ma 18.4. klo 19.00 Evijärven Helluntaiseurakunta
Ti 19.4. klo 19.00 Kurikan Helluntaiseurakunta
Ke 20.4. klo 19.00 Ähtärin Helluntaiseurakunta
To 12.5. klo 19.00 Kuopion Helluntaiseurakunta
Pe 13.5. klo 18.00 Leppävirran Helluntaiseurakunta
Su 15.5. klo 11.00 Kangasniemen Helluntaiseurakunta
Su 15.5. klo 18.00 Mäntyharjun Helluntaiseurakunta
Su 29.5. klo 11.00 Keuruun Helluntaiseurakunta

Hilkka Puputin ja Marja-Liisa Turusen
seurakuntavierailuja
Su 17.4. klo 11.00
Su 17.4. klo 15.00
Su 24.4. klo 15.00
Ma 25.4. klo 18.30

Lieksan Helluntaiseurakunta
Nurmeksen Helluntaiseurakunta
Tuusulan Helluntaiseurakunta
Myyrmäen Helluntaiseurakunta
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Oulun IYC
Espanjan Davar
Paulan työtovereista Berliinissä
Budapestin onnistunut Holokaust-juhla
Valtialat asettuneet hyvin Budapestiin

RUKOILLAAN
A Yksi uusi ihminen Israelin-matka 1.–12.4.
A Jerusalemin Raamattuseura pyytää: viisautta, armoa ja
voimaa Jerusalemin Raamattuseuran evankelioimistyöhön
ja että se on todistuksen ja siunauksen kanava niille, joita Jumala lähettää tiellemme sekä rauhaa Jerusalemille, sillä koemme vihollisuutta ja vihan lietsontaa tässä Herran rakastamassa kaupungissa
A Juutalaisten, arabien, etiopialaisten, venäläisten, ym.
Israelissa olevien ihmisten pelastumisen puolesta
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FI4122871800005256
Fida International ry
PL 50, 00421 Helsinki

• AVAINMEDIA
Heikki Jäntti, 040-7520511
shalom@avainmedia.org
• 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: DABAFIHH.

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!
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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.

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

