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Linnea, Juho ja Eero Valtiala.

Pursiaisten tervehdys
TULEVAN SUOMI-VUOTEMME

Shalom Budapestista,
ajan Jou- ”Euroopan Jerusalemista”!

ni sekä Linnea ja Eero Valtiala tulevat jatkamaan työtä juutalaisten saavuttamiseksi Unkarissa. Jouni tulee tekemään matkoja
Budapestiin tavaten juutalaisia holokausti ystäviämme ja nuoria. Tour4Hope leiri
oli ensimmäinen Unkarin juutalaisnuorille
ja Suomen uskoville nuorille järjestetty leiri Turussa tänä kesänä. Unkarilaiset nuoret
kahden juutalaisjärjestön työntekijän kanssa saivat kokea suomalaisten kautta runsasta
Jumalan rakkautta ja huolenpitoa. Haluamme kiittää Turun, Kotkan ja Jyväskylän Helluntaiseurakuntien vapaaehtoistyöntekijöitä
vaivannäöstänne. Leirillä toteutettiin Raamatullista juutalaistyön mallia tehdä juutalaiset kateellisiksi (Room. 11:14), eli saada
heidät kiinnostumaan juutalaisesta Messiaasta ja yhteydestä Häneen.
ANNA-MARIA JA JOUNI PURSIAINEN,
JYVÄSKYLÄ

”LOHDUTTAKAA, LOHDUTTAKAA minun

kansaani”, sanoo teidän Jumalanne. ”Puhukaa lempeästi Jerusalemille ja julistakaa sille, että sen vaivanaika on päättynyt ja sen
syntivelka on sovitettu.” (Jes. 40: 1–2a) Tämän kehotuksen saattelemana olemme saaneet olla Budapestissa jatkamassa Pursiaisten
aloittamaa työtä holokaustista selviytyneiden vanhusten parissa tammikuun lopulta
2016 alkaen.
Unkarin kielen ja kulttuurin opiskelun
ohella olemme saaneet kokea lämpimän vastaanoton juutalaisten toimintakeskuksessa
Bálint Ház’issa. Siitä on tullut meille kuin
toinen koti. Siellä eri toimintojen ja moninaisten tilaisuuksien yhteydessä olemme saaneet kohdata kymmeniä juutalaisvanhuksia.
Viikoittain on syntynyt myös uusia kontakteja ja useat niistä ovat johtaneet ystävyyteen
sekä keskinäiseen huolenpitoon.

Syksyn aikana meillä on sovittu tapaaminen holokaustityöstä vastaavan tahon
kanssa. Tavoitteenamme on yhdessä miettiä, miten muun muassa ammatillista osaamistamme ja kokemustamme psykiatrisesta hoitotyöstä voitaisiin laajemmin hyödyntää holokaustista selvinneiden juutalaisten
avuksi ja tueksi.
Jumalalla on yhä suunnitelma omaa kansaansa varten. On hienoa saada olla mukana
noissa Jumalan ikuisissa suunnitelmissa ainakin Unkarin juutalaisten osalta. Meillä on
tiedossa kannatus tämän vuoden loppuun
saakka. Kiitos että muistat rukouksin heitä,
meidän työtämme sekä jatkoamme heidän
parissaan. Olemme löytäneet kodin paikallisesta Uusi elämä helluntaiseurakunnasta,
jossa meidät on otettu lämmöllä vastaan. He
haluavat seistä rinnallamme ja siunata työtämme. Rukouksiisi sulkeutuen,
LINNEA JA EERO VALTIALA,
BUDAPEST
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Auschwitz-Birkenau

Käsi kädessä anteeksiantoon
nen, käsi kädessä yhdessä Jumalan kanssa.
Muutamia palautteita matkalta:
Toisen päivän aikana Auschwitzissa tunsin niin syvää vihaa ja kipua, jota halusin pitää sisälläni. Koin, että en voi antaa anteeksi
niille, jotka kaiken tämän tekivät. Mutta kun
lopuksi kokoonnuimme kaikki yhteen rukoilemaan, sanoin Jeesukselle, että en halua pitää
enää tätä syvää vihaa sisälläni, haluan seurata
Sinua. Sillä hetkellä tunsin, miten raskas taakka otettiin rinnastani pois.
Opin, että Jumala on anteeksiantanut ja
käskenyt meidän antaa anteeksi toisille, mutta myös itsellemme. Antaa anteeksi tarkoittaa
rakastamista. Kaikkein tärkein asia jonka sain
tällä matkallani, oli ystävyys, ja kokea, että
olemme veljiä Kristuksessa.
Kokemus, jonka haluan vielä jakaa matkaltamme. Viimeisenä päivänä Saksassa ollessamme vierailimme seurakunnassa, ja nuoret jakoivat todistuksiaan. Tilaisuuden lopulla

eräs nainen tuli pastorin luo ja sanoi: ”Tämä
on ensimmäinen kerta seurakunnassa vuosiin.
En tiennyt mitä odottaa, kun tulin tähän tilaisuuteen tänään. Mutta jos tämä on sitä,
mitä Jumala voi tehdä näiden nuorten sydämissä, minä haluan tuntea tuon saman Jumalan.” Ja hän vastaanotti Jeesuksen pelastajanaan välittömästi.
Olen niin kiitollinen Fida lähetysjärjestölle, jonka kautta te suomalaiset seisotte rinnallamme esirukouksin ja taloudellisesti tukien
ja näin mahdollistatte nuoriamme löytämään
toivon ja todistamaan Jumalan voimasta ja
rakkaudesta jopa historian pimeimmässä paikassa.
Yad b’ yad-tiimin puolesta
DIMA TRETYAKOV, ISRAEL
VUOSI TOISENSA JÄLKEEN on ilo lukea

näitä terveisiä, miten Jumala käyttää Käsi
kädessä -matkoilla nuoria viemään anteeksiannon sanomaa eteenpäin. Uskon, että kun
Jumala antaa näyn jostain, silloin se myös
kantaa hedelmää. Haluamme edelleenkin
olla mukana tukemassa näiden rakkaitten
nuorten ainutlaatuisia matkoja. Muistetaan
rukouksin niin juutalaisia kuin saksalaisia
nuoria, jotka näille matkoille ovat osallistuneet.

MARI
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eillä oli jälleen upea Käsi kädessä
-matka yhdessä saksalaisten nuorten
kanssa Saksaan ja Puolan Auschwitziin. Vierailimme Freilassingin Agape-seurakunnassa Bavariassa. Israelilaiset nuoret tulivat ympäri maata, eri kaupungeista, samoin
saksalaiset. Ensimmäisen viikon tutustuimme toisiimme, kulttuuriimme ja historiaamme ja puhuimme holokaustin vaikutuksista
omaan kulttuuriimme ja yhteiskuntaamme.
Vietimme paljon aikaa Raamatun äärellä
opiskellen anteeksiannon tärkeydestä ja sovinnosta. Toisella viikolla menimme Puolaan Auschwitziin. Jokainen sai jakaa leirillä
kokemaansa ja näkemäänsä omasta näkökulmastaan ja historiastaan. Jotkut kokivat syvää surua, toisille leirien laajuus oli koskettava ja joillakin oli voimakkaita vihan tunteita,
jotka nousivat esiin. Mutta kaikki totesivat,
että oli todella syvällinen kokemus kulkea
leirit läpi pareittain juutalainen ja saksalai-

Ehtoollisen siunaus
Gellertin kukkulalla
Budapestissa.

Life tour

sytytti sydämiä
juutalaistyölle

S

yyskuussa toteutettiin jo kolmannen kerran nuorille suunnattu Fidan Life tour Auschwitziin ja Unkariin. Tänä syksynä oli edellisiä kertoja enemmän myös vanhempia ihmisiä,
jotka halusivat lähteä yhdessä nuorten kanssa matkalle. Krakovassa tutustuimme Shindlerin tehtaaseen sekä vierailimme kahtena
päivänä Auschwitzin leireissä. Mieliinpainuvan rukoushetken pidimme Auschwitz Birkenaussa metsikön keskellä. Siunasimme
toisiamme sekä kaikkia niitä, jotka ovat joutuneet perheessään kokemaan holokaustin.
Matkamme jatkui Unkarin Budapestiin,
jossa vierailimme paikallisessa Uusi elämä
-helluntaiseurakunnassa. Jouni Pursiainen,
joka asui perheineen viitisen vuotta Budapestissa, oli järjestänyt yhdessä Valtialoiden
kanssa tapaamisiamme. Vietimme päivän
holokaustista selvinneiden vanhusten kanssa. He halusivat kuorona myös laulaa meille.
Illan vietimme juutalaisnuorten kanssa. Viikon aikana näimme ja koimme todella pal-

jon. Suuri kiitosaihe on myös se, että matkan aikana muutamille nuorille nousi voimakkaasti kiinnostus juutalaistyöstä.
”Itselleni on tärkeää viedä uusia ihmisiä näkemään holokaustin ajan tapahtumapaikat ja todisteet, sekä tutustuttaa Unkarissa tehtävään Fidan juutalaistyöhön. Tietysti
todella tärkeää on tavata itse jo usean vuoden takaa tuntemiani vanhuksia, juutalaisjärjestön työtekijöitä, muita ystäviksi tulleita sekä nyt ensimmäistä kertaa Suomessa vierailleita Unkarin juutalaisnuoria ja heidän
perheitään. Matkanjohtajana sain olla matkalla tukemassa monia tulevaisuuden Israelja juutalaistyöntekijöitä eri puolilla maailmaa tehtävässä työssä Fidan kautta.” Jouko
Pursiainen
”Uskon, että vaikka nämä vierailut keskitysleireille olivat omalta kohdaltani raskaita,
oli niissä käynti kannattava. Nyt vasta tajuan, miten hirvittäviä paikkoja ne olivatkaan
olleet, eikä sellaisia paikkoja pitäisi enää koskaan sallia. Vaikka suurin osa leirin vangeis-

ta tuhottiin, niin silti osa selvisi. Minulla oli
kunnia tavata muutamia holokaustista selvinneitä juutalaisia vanhuksia, jotka olivat
kyllin rohkeita vielä jakaakseen oman selviytymistarinansa. Kokemastaan huolimatta nämä vanhukset olivat huumorintajuista
porukkaa ja tarinointia seuranneen, hetken
apean tunnelman jälkeen, naurettiin ja laulettiin yhdessä. Oli suorastaan ihme nähdä
nämä ihmiset näin iloisina ja elämää täynnä
koettuaan keskitysleirien kauhut. Tämä kaikki jätti sanattomaksi, enkä voi kuin suositella LifeTour matkaa”. Miska Väärämäki, Alajärvi
Jälleen ensi syyskuussa lähdemme Life
tourille. Nuoret, ilmoittautukaa ajoissa! Uskon, että Jumala tulee jälleen puhumaan uusille lähtijöille työstään Euroopan ja Unkarin
juutalaisten parissa.
MARI

Marin syksyn srk-vierailuja:
Su 20.11. klo 11 Lähetysseurakunta, Hki
Israel-rukouspäivä Kotkassa
Katso erillinen mainos s. 2
Su 27.11. klo 11 Miehikkälän helluntaisrk
Ti 29.11. klo 18.30 Lohjan helluntaisrk

		

A Onnistuneesta Life tourista AuschwitzUnkari
A Sankilat ovat saaneet hyvän asunnon
Espanjassa
A Ristimäet ovat palanneet muutaman
vuoden tauon jälkeen Espanjaan
A Nuoremme ovat avoimia Jumalan valtakunnan työlle, johon kuuluu tärkeänä osana Israel- ja juutalaistyö
A Suunnitteilla olevasta nuoriso-Davarista
A Fida sai käyttöönsä tasokkaan kibbutsin

näyttelykaluston, joka kertoo kibbutsien
historiaa 100 vuotta ja niiden nykyaikaa
A Uusi Rukoussilta juutalaiseen maailmaan -kirja
A Ojamon perheen vuoden opiskelujakso
Israelissa, ovat palanneet Suomeen, Rovaniemelle
A Paulalla avautunut hyviä keskusteluja
Berliinissä israelilaisten ja myös muslimien kanssa
A Stan Telchinin kirja ”Betrayed” (”Petturi”) julkaistaan kroaatin kielellä. Kirja edistää ex-Jugoslavian juutalaisten pelastusta

DAVAR-yhteistyön uutiskirje ilmestyy 6–7
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.
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Tililtä nro
Från konto nr

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 412203
Avainmedia Lähetysjärjestö ry: Danske Bank
IBAN: FI56 8000 1800 1807 55 BIC: DABAFIHH.

RUKOILLAAN

A Pian alkava juhla-aika Israelissa, Rosh
Ha Shana (uusi vuosi) sekä Succot (lehtimajanjuhla) että olisi rauhallista niin Jerusalemissa kuin koko maassa
A Voimaa ja voitelua Marin srk-vierailuille
A Kibbutsi-näyttelyn järjestäminen Espanjassa
A Kirjallisuustyö Espanjassa
A Että espanjalaiset katolista tai evankelista uskoa tunnustavat juutalaiset löytäisivät identiteettinsä

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.
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