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Jerusalemin Raamattuseuran terveiset
Kohtaamisia Jerusalemissa
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Moos. 4: 29 ”Mutta sitten sinä siellä
etsit Herraa, sinun Jumalaasi, ja sinä
löydät hänet, kun kysyt häntä kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi.”
Tapasin kaksi IDF:n (Israelin puolustusvoimien) uskonnollista sotilasta. Kysyin
heiltä, olivatko he aiemmin lukeneet Uutta
testamenttia. He vastasivat, etteivät, ja miksi pitäisi. Kerroin, että Uuden liiton kautta meillä oli mahdollisuus syntien anteeksiantoon. He vastasivat, että rukousten kautta
heidän syntinsä voitiin ottaa pois. Se on rabbien opetus, mikä perustuu kontekstistaan
irrotettuun jakeeseen Hoosea 14:3. Niinpä
mainitsin jakeen 3 Moos. 17: 11, missä Jumala vaatii sijaisveriuhria syntiemme edestä. Rohkaisin heitä avaamaan Raamattunsa
ja ymmärtämään ja vastaanottamaan Jumalan Sanan niin kuin se on kirjoitettu ja ilman
tulkintoja. Heidän mielestään tarvitaan erityishenkilö, kuten rabbi tulkitsemaan Raamattua.
Tyypillinen juutalainen keskustelu! Seurasi odottamatonta ja uutta. Kysyin: Mitäpä jos mahdollisesti jäimme vaille Messiasta, emme huomanneet Häntä. Mitäpä jos
Jeesus oli tosi Messias ja me yksinkertaises-

ti emme ottaneet häntä vastaan? Olivatko
he huomanneet, miten paljon tämä Galilean
juutalainen oli vaikuttanut koko maailmaan
ja miten monien ihmisten elämä oli muuttunut Hänen vuokseen! Vaikka ette pidä hänestä, teidän on kuitenkin päivättävä asiapaperinne hänen mukaansa, lisäsin. He nyökkäsivät minulle ikään kuin myöntäen nämä
tosiasiat. Avasin Johanneksen evankeliumin
luvun 3 ja pyysin heitä lukemaan sen. Hiljaisuuden vallitessa he lukivat koko luvun.
Minä rukoilin, että Jumala puhuisi heille.
Lopetettuaan he katsoivat minuun: Niin,
mitä tämä on? Sanoin, tämä on tärkeä asia.
Meidän tarvitsee syntyä uudesti ja Jeesuksen
Jerusalemiin tulon koko tarkoitus oli nimenomaan tämä. Sotilaat ottivat vastaan Uudet
testamentit ja sanoivat, että he tutkisivat sitä
perusteellisemmin ja lähtivät. Tämä on siunaus ja rohkaisu. He kohtasivat itsensä Jeesuksen kanssa. Kiitos Jumalalle, koska Jeesus Messias edelleen puhuu Jerusalemissa ja
koko maailmassa.
ISRAELIN RAAMATTUSEURAN
EVANKELIOIMISTYÖ

KIITOS SINULLE, joka uskollisesti olet
mukana tukemassa evankeliointia Israelissa. Jumalan Sana ei koskaan tyhjänä palaja.
Uskon, että tämänkin työn kautta se kantaa
paljon hedelmää.
Tule kuulemaan lisää työstämme ja tapaamaan lähettejämme Keuruulla Missioteltan osastollamme.
Konferenssissa vieraana myös messiaaninen pastori Avi Mizrachi Tel Avivista.
Siunattua ja aurinkoista kesää jokaiselle!
Olen lomalla 1.–31.7.2016.
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uhtikuussa järjestettiin jälleen Fidan Yksi uusi ihminen – Israelin
matka. 34 matkalaista tutustui pyhien paikkojen lisäksi Fidan yhteistyökumppaneihin, kuten Jerusalemissa Israelin Raamattuseuraan. Matka jatkui Galileaan, jossa
vietimme kahden ryhmäläisemme kastejuhlaa Jordanilla. Bentalin vuorella hiljennyimme toisen matkanjohtajamme Hannun koskettavan raamattuhetken äärelle ja saimme
siunata Israelia sekä Syyriaa ja siellä olevia
uskovia. Haifassa vierailimme mm. messi-

aanisessa seurakunnassa. Eräässä arabiseurakunnassa pastori puhui hyvin selvästi juutalaisten asemasta Jumalan suunnitelmassa,
miten Jumala valitsi tuon kansan omaisuuskansakseen ja siten olemaan siunaus kaikille kansoille. Siunasimme yhdessä Israelia ja juutalaista kansaa, jolta myös arabit
ovat saaneet Jumalan Sanan. Mieliinpainuva vierailu oli myös uskovan druusisisaren
kodissa, jossa saimme nauttia vieraanvaraisuutta. Saimme myös kuulla entisten narkomaanien, niin juutalaisten kuin arabien toRosh Hanikra. Kuva: MP

distuksia Messiaan muuttavasta voimasta
heidän elämässään. Matkan aikana totesimme sen, miten monet uskovat siellä joutuvat maksamaan uskostaan korkean hinnan.
Monet heistä totesivatkin minulle, että on
suuri asia, kun te uskovina tulette Suomesta
asti rohkaisemaan ja seisomaan palan matkaa meidän rinnallamme. Seurakuntavierailut ja messiaanisten tapaamiset toivat sydämiimme tuulahduksen taivaasta. Viimeisenä iltana vierailimme LL:n Raamattu- ja
op-koululla. Kuulimme todistuksia, miten
Jumala on johdattanut näitä nuoria armeijan jälkeen opiskelemaan Jumalan Sanaa.
On suuri etuoikeus olla tukemassa messiaanisia nuoria heidän kutsumuksensa tiellä
eteenpäin. Matka oli monin tavoin siunattu ja haluan ihan haastaa rukoukseen ja jopa
paastoon juutalaistyön puolesta. Näinä viimeisinä aikoina erityisesti vihollinen vihaa
tuota maata ja kansaa mutta Jumalalla on
suuri suunnitelma, jonka hän toteuttaa jokaista lupaustaan myöten. Oli ilo nähdä sekin, miten Kristuksessa yksi uusi ihminen
on mahdollista elää käytännössä todeksi!
Muutamia palautteita:
Oli hienoa tutustua Fidan yhteistyökumppaneihin ja kuulla teidän monipuolisesta
työstä. Nyt tiedän mitä Fidan juutalaistyö
on ja haluan olla siinä mukana. – Mirjami
Monet Raamatunkohdat saivat uudenlaista syvyyttä matkalla. Oli hienoa käydä
niissä paikoissa, joissa Jeesus on syntynyt ja
elänyt. Suosittelen Israelissa käyntiä kaikille.
Matka oli kaikin puolin onnistunut. – Esa
Minulla ei riitä sanat kertomaan mitä
koin. Käydä Israelissa, on ollut suuri unelmani ja nyt se toteutui. Olihan se erikoista
mennä vieraaseen maahan ja kuitenkin tuntea olevansa kotona ja todeta, että tämä maa
on täynnä Raamattua, jota rakastan. Matka oli tosi ihana, koko ryhmä ja matkanjohtajat olivat huippuja. Olen niin kiitollinen
että saimme olla mukana juuri tällä matkalla. – Maria
Aivan erikoista, että sellaisen kastejuhlan
sain, se oli matkani kohokohta. Sitten tykkäsin niistä seurakuntavierailuista, jotenkin
ihmiset tulivat läheisemmäksi. – Merja

Päihdeongelmaisille
uskovien kriisiapua
Israelissa
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idan suomalainen yhteistyökumppani Lev Hatsafon (Pohjoisen Sydän) yhdistys on viime vuosina ollut tukemassa Israelissa erityisesti päihteidenkäyttäjien
vieroitusta. Tukiohjelmassa lisäksi on mm.
”Hatser ha Nashit”, koti nuorille tytöille, jotka huonojen kotiolojensa vuoksi viettäisivät
muutoin suurimman osan aikaansa kaduilla. Hatser ha Nashasit on israelilainen järjestö, joka auttaa erilaisiin vaikeuksiin joutuneita 12–18 -vuotiaita tyttöjä. Tytöt eivät asu
näissä kodeissa, vaan tulevat kerhotiloihin
usein suoraan esim. koulupäivän jälkeen. He
saavat apua koulutehtäviinsä sekä käytännön
elämän opetteluun. Heillä on mahdollisuus
saada apua erilaisiin ongelmiinsa. Järjestöllä
on kolme kotia. Lev Hatsafonilla on yhteistyöhanke israelilaisen Ohel Avraham -järjestön kanssa. Nämä kristityt yhteisöt auttavat
vähävaraisia ja hädässä olevia Israelissa, jon-

Pommisuoja bussipysäkillä Sderotissa. Kuva: MP

ka yhteiskunnassa ovat huumeriippuvuus ja
alkoholismi lisääntyneet räjähdysmäisesti.
Yhtenä tämän ongelman surullisista ilmiöistä on ihmiskauppa, jossa etenkin nuoria naisia pakotetaan prostituutioon. Päihdevieroitusohjelman ohella Ohel Avraham ylläpitää
Tel Avivin seudulla ruokapalvelua. Sen lisäksi
Israelissa on muutamia järjestöjä, jotka pyrkivät auttamaan ongelmiin ajautuneita miehiä ja naisia sielunhoito-ohjelmalla, nimenomaan hengellisestä näkökulmasta. Nämä
kristilliset järjestöt eivät saa valtion apua. Järjestön keskeinen tavoite on naisten turvakodin avaaminen Israeliin. Päihderiippuvaisten lisäksi kodissa on tarkoitus kuntouttaa
naisia, jotka ovat joutuneet Israelissa ihmiskaupan uhreina hyväksikäytetyiksi prostituutiossa ja muussa rikollisessa toiminnassa.
Lev Hatsafon tekee Fidan kanssa yhteistyötä holokaustista selvinneitten vanhusten aut-

Yad b’ yad Auschwitziin
ELOKUUSSA järjestämme
jälleen Yad b’ yad (Käsi kädessä) – matkan israelilaisten
ja saksalaisten nuorten kanssa
Auschwitziin. Lennämme ensin Tel Avivista Saksaan Freilassingiin, joka on hyvin erityinen paikka, sillä ensimmäisellä Yad b’ yad -matkalla v.
2005 olimme juuri ko. kaupungissa. Nyt 11 vuotta myöhemmin palaamme samaan Ensimmäinen Yad b’ yad -ryhmä v. 2005.
paikkaan ja seurakuntaan,
Voit tukea työtämme Israelissa
mutta nyt tapaamme uuden
Fida International ry
sukupolven nuoria uskovia.
Nordea FI4122871800005256
Monet heistä jotka olivat muBIC/SWIFT: NDEAFIHH / viite: 412229
kana ensimmäisellä matkallamme, ovat jo itse vanhempia, nuorisopastoreita, jne. Jotkut ovat aviopareja, jotka tapasivat ensimmäisellä
matkalla toisensa! Mielenkiinnolla odotamme mitä Jumala on varannut tämän
kesän matkallemme, kun jälleen kuljemme käsi kädessä keskitysleirillä, historian kauhunäyttämöllä. Olemme sydämestämme kiitollisia teille suomalaiset, jotka jälleen haluatte tukea nuorten israelilaisten lentoja taloudellisesti ja rukouksin. Näin olette mukana toteuttamassa Jumalan suurta suunnitelmaa sovituksen sanomasta!
Siunausta kaikille Suomeen, Yad b’ yad -tiimi, Israel

tamiseksi. Marraskuussa järjestöjen edustajat
vierailivat Sderotin kaupungissa, jossa toimii
vanhusten parissa paikallinen messiaaninen
seurakunta. Tuolloin näille Hitlerin Saksan
kauhuista selvinneille vanhuksille mm. lahjoitettiin suomalaisten kutomia villasukkia.
Paikalla oli yli 30 vanhusta. Osa heistä osallistui pääsiäisenä paikallisseurakunnan juhlaaterialle, jonka ohjelmassa avoimesti kerrottiin uskosta Jeesukseen. Sderot on vain kolmen kilometrin päässä Gazan rajasta, josta
viime vuosina on ammuttu tuhansia raketteja tähän 20 000 asukkaan kehitysaluekaupunkiin.
MP
Voit tukea holokaustityötämme
Fida International ry
Nordea FI4122871800005256
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Muutamia
paikkoja jäljellä!

Mari P. vierailee:

Su 28.8. klo 11.00
Peräseinäjoen Helluntaiseurakunta
Ti 30.8. klo 19.00
Vimpelin Helluntaiseurakunta

Israel ja juutalaistyö
esillä Keuruulla
juhannuskonferenssissa
23.–25.6.

Ke 31.8. klo 19.00
Jalasjärven Helluntaiseurakunta
Su 25.9. klo 11.00
Vammalan Helluntaiseurakunta

Su 18.9. klo 11.00
Karkkilan Helluntaiseurakunta
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FI4122871800005256
Fida International ry
PL 50, 00421 Helsinki

sin kuin taloudellisestikin

A Jerusalemin Raamattuseura: Avoimuudesta ja mahdollisuuksista jakaa Jumalan Sanaa
monien ihmisten kanssa Jerusalemissa sekä
uuden hepreankielisen lastenkirjan: ”Kuka on
tämä mies Jeesus?” valmistumisesta ja sen
onnistuneesta menekistä
A Vastavalmistuneesta hengellisestä hepreankielisestä kirjasta; työkalu uskovien vahvistumiseen ja Hyvän Sanoman jakamiseen

A Raamattuseura: Uuden hepreankielisen

Perjantaina klo 13:00–13:45
Fida ja Avainmedia ovat
yhdessä kertomassa juutalaistyön monista mahdollisuuksista, mm. Espanjassa. Mukana Avi Mizrachi, Niilo Närhi,
Pertti Salmén ja Harri Kröger.
Lisätiedot ja tarkka ohjelma:
isokirja.fi/juhannuskonferenssi

Seuraava, elokuun numero on jälleen
kokonaan Avainmedian toimittama.

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

A Jokaisesta työmme tukijasta niin rukouk-

RUKOILLAAN

Su 25.9. klo 16.00
Rauman Helluntaiseurakunta

Marja-Liisa Turunen
ja Hilkka Puputti vierailevat:

			
KIITETÄÄN

• 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.

viiteraamatun valmistumisen puolesta. Kirja tulee olemaan läpimurto hepreankieltä puhuville ymmärtää Raamatun tekstejä.
A Yad b´ yad israelilaisten ja saksalaisten
nuorten matka Auschwitziin 8.–21.8.
A Life tour 14.–20.9. Auschwitz – Unkari
-matkan puolesta
A Viisautta ja johdatusta Espanjan juutalaistyöhön
A Ovien avautumista Euroopan maihin,
joissa paljon juutalaisia
A Paula J:n ja tiimin puolesta, että sielunvihollisen vastustuksesta huolimatta evankeliumi saavuttaa israelilaiset Berliinissä
A Sankiloiden kannatusasia sekä syksyksi
uusi vuokra-asunto Espanjassa
A Valtialat: jatko Budapestissa, kannatusasia
A Tour4Hope unkarilaisten nuorten leiri
Turun Kupiluodossa 19.–26.7.

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
1.1.2015-31.12.2016 (koko maa paitsi Ahvenanmaa). Varat käytetään Fidan
työhön.

Su 14.8. klo 11.00
Heinolan Helluntaiseurakunta

