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Euroopan juutalaistyö – Espanja
”Toledo raotti oveaan juutalaiseen historiaansa”
Toledo

T

eimme lokakuun puolessa välissä rukous- ja tutustumismatkan Toledoon
parinkymmenen hengen ryhmässä.
Oppaanamme toimi Sefardijuutalainen Samuel del Coso, jonka mielenkiintoisen ja
värikkään ohjauksen avustamana pääsimme
uppoutumaan Toledon vaikuttavaan historiaan kolmen päivän aikana.
Toledo tai ”Toldot”, kuten alkuperäinen
hebrealainen nimi on kuulunut, tarkoittaa
”sukupolvelta sukupolvelle”. Suullinen perimätieto kertoo, että Toledon on perustanut Nooan pojan Jaafetin poika Tubal tai hänen poikansa. Oli tämä tieto todenperäinen
tai ei, niin kaupungin historia ulottuu kauas
menneisyyteen. Toledoa sanotaankin myös
”Euroopan Jerusalemiksi”. Muistuttaahan
sen profiili vahvasti Jerusalemin profiilia ja
nämä kaupungit ovat myös toistensa ystävyyskaupunkeja.
Kaupunki osoittautui Espanjan katolisen kirkon inkvisition keskuspaikaksi. Seisoimme Jesuiittajärjestön perustajan Ignatius Loyolan oven takana ja mietimme hänen
järjestämiään juutalaisten pakkokäännytyksiä ja kuvittelimme pääinkvisiittori Torquemadan ajatuksenjuoksua, kun hän sidotutti
viikoiksi ”epävarmoja” käännytettyjä katolilaisia kirkkokadun varrella olleisiin kidutus-

paaluihin tai poltti kirkkoaukion roviolla
juutalaisia, jotka kieltäytyivät kääntymästä
katolilaisuuteen. Koimme Toledosta löytyvän paljon käsittelemättömiä ja anteeksipyytämättömiä kauheuksia, joita omaisuuskansaa kohtaan on toteutettu vuosisatojen aikana. Nämä kauheudet ovat omiaan sitomaan
hengellistä ilmapiiriä ja karkottamaan juutalaistaustaisia ihmisiä hengellisten asioiden
parista Espanjassa. Sana ”kristitty” tarkoittaa
heille enemmänkin vihollista ja vainoa kuin
rakastavaa lähimmäistä.
Järjestimme matkallamme sapatti-illan,
jossa oli mukana myös saksalainen häämatkalla ollut aviopari. He kertoivat, miten Jumala oli uudistanut heidän seurakuntansa Saksassa. Syynä seurakunnan kuivuuteen
oli ollut kaupungin vahva natsi-historia. Kyseinen kaupunki oli toiminut natsiupseerien
koulutuskeskuksena ja myös tuoreen avioparin isovanhemmilla oli menneisyys natsiupseereina. Seurakunta uudistui, kun he yhdessä pyysivät Jumalalta ja juutalaisilta anteeksi natsien rikkomuksia ja vapautuivat näin
tästä taakasta. Nyt he jatkavat tätä prosessia
eri puolilla Eurooppaa yhdessä juutalaisten
organisaatioiden kanssa. Tämä on hyvä esimerkki seurakunnan ja juutalaisten yhteistyöstä.

Saksalaisen nuorenparin kertomuksen
kuultaan eräs espanjalainen ryhmämme jäsen
astui esiin ja totesi, että meidänkin pitää pyytää espanjalaisina anteeksi sitä mitä meidän
historiassamme on juutalaisille tehty. Saimmekin sitten yhdessä rukoilla espanjalaisten
ja juutalaisten kanssa anteeksiantoa ja armoa
taivaallisen Isän kasvojen edessä. Ehkäpä tässä
on avain Jumalan siunausten tielle myös Espanjassa. Haluamme jättää sinulle rukousaiheeksi sen, että espanjan juutalaiset voisivat
löytää elävän yhteyden Messiaaseen ja kokea
aitoa Jumalan rakkautta seurakunnan kautta.
PÄIVI, TAPANI, EMILIA JA ELIEL, ESPANJA
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S
Fida mukana druusityössä
Jisreelin tasanko
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R

unsaan kolmen vuoden ajan olin
mukana druusien parissa tehtävässä
työssä. Monet perheet tulivat noiden
vuosien aikana minulle tutuiksi ja rakkaiksi. Marraskuussa vierailimme erään uskovan
druusisisaren luona. Veimme ruoka-avustusta tuohon perheeseen. Lahjoitimme lastenvaatteita, joita hän sitten jakaa eteenpäin tarvitseville. Hän kertoi, miten Jeesus on hänen

ainut turvansa. Muistetaan rukouksin näitä rakkaita Jeesuksen seuraajia, ja että yhä
useampi druusi löytäisi todellisen Messiaan
elämäänsä. Fidan kautta voit olla mukana
myös druusityössä lahjoittamalla ”työ Israelissa” -kohteelle. Kevään Yksi uusi ihminen
-matkallamme jälleen vierailemme uskovassa druusikodissa.
MP

Mahdottomasta mahdollinen

Kuva: MP

MARRASKUUN ISRAELIN-MATKALLANI

vierailin mm. LL:n Raamattu- ja op-koulussa. Syksyn opiskelijoita on yhteensä yhdeksän, seitsemän tyttöä ja kaksi poikaa. Oli ilo
olla heidän tunneillaan mukana. Tämä kurssi päättyy tammikuussa ja keväällä alkaa jälleen uusi kurssi. Haastan sinua edelleen mukaan mahdollistamaan uusien, armeijansa
päättäneiden nuorten opiskelun. He ovat Israelin uusi nouseva sukupolvi, tulevaisuuden
vastuunkantajia, joita Jumala haluaa varustaa
työhönsä.
Alla erään tämän syksyn kurssilaisen todistus siitä, miten Jumala voi kääntää kaiken
parhain päin. Saakoon Jumala siunata tätä
nuorta sisarta ja hänen perheensä elämää.
Muistan hänet jo ihan pienestä tytöstä, joka
oli uskollisesti joka sapatti seurakunnassa.
”Synnyin ei-uskovaan perheeseen. Enoni etsi totuutta kaikkialta ja löysi Messiaan
Jeesuksen ja tarkoituksen elämälleen. Lopulta hän löysi messiaanisen seurakunnan, jossa
alkoi käydä. Myöhemmin isoäitini teki uskonratkaisun ja alkoi käydä samassa seurakunnassa. He yrittivät kertoa totuutta myös
vanhemmilleni mutta he eivät halunneet
kuunnella tuohon aikaan. Sitten lokakuussa
2001 isäni ja isoäitini halusivat vierailla Venäjällä sukulaisten luona. Sillä matkalla he

Oliivipuut

joutuivat lentokoneonnettomuuteen ja kuolivat.
Äitini kiirehti tunnistamaan heidän ruumiitaan, mutta turhaan. Kaikki mitä hän
löysi, oli osaksi palanut valokuva-albumi.
Se johti äitini vuosien pituiseen syvään masennukseen. Eräänä päivänä hän päätti antaa
lapsilleen parasta ja meni seurakuntaan, jossa enoni kävi. Tilaisuuden lopussa hän meni
alttarille luovuttaakseen veljeni ja minun elämäni Jumalan käsiin. Siinä hetkessä hän an-

toikin oman elämänsä Jeesukselle. Hän alkoi
käydä seurakunnassa ja Jeesuksen seuraajana
hän kasvatti meidät.
Hän ei etsinyt aviopuolisoa, mutta tutustui mieheen, jolla oli kova huumetausta ja alkoholistien ja narkomaanien kuntoutuskodissa hän oli vapautunut ja löytänyt Jeesuksen.
Eräänä iltana rukouskokouksessa he rukoilivat ja hän kuuli sanat: “Hän on sinun tuleva puolisosi”. Myöhemmin he alkoivat seurustella ja häitä vietettiin syksyllä 2004. Nyt
heillä on ihana 7v tyttö, joka on pikkusiskoni.
Niinpä kasvoin uskovassa kodissa ja menin armeijaan ollessani 18 v. En yhtään tiennyt, miten selviän siellä. Kävin 6 kk kestävän valmennuksen ja minusta tuli komentaja. Rakastin tehtävääni olla vastuussa ja
johtaa ryhmäni sotilaita ja ohjata, miten heidän tulee toimia.
Kiitän Jumalaa hänen uskollisuudestaan,
että hän ei luovuttanut perheeni kohdalla.
Hän voi muuttaa kauheuden kauneudeksi
ja mahdottoman mahdolliseksi. Aina emme
näe emmekä koe yhtään mitään, mutta hän
on Jumala, joka ohjaa omiaan, eikä hän petä
lupauksiaan.”
Siunausta kaikille!
YKSI LL – OPISKELIJA

ydämellinen kiitos Sinulle, työmme uskollinen
esirukoilija ja tukija mukanaolostasi juutalaisen
kansan hyväksi tehtävässä työssä jälleen tämän
vuoden aikana. Olen kiitollinen myös sinusta, johon
olen saanut tutustua tämän vuoden aikana. Tiedän, että
minulla on valtava esirukoilijoiden joukko, joka kasvaa
koko ajan. Niin monesti olen saanut sen kokea. Arvostan todella jokaista teitä! Erityiskiitos koti- ja työnantajaseurakunnalleni Kauhajoelle sekä Pohjois-Karjalan ja
Orimattilan Helluntaiseurakunnille, niin taloudellisesta tuesta kuin esirukouksistanne kuluneen vuoden aikana. On hienoa tehdä yhdessä työtä, joka Herrassa ei
ole turhaa. Monet juutalaiset niin Euroopassa kuin Israelissa ovat löytäneet Messiaan elämäänsä.
Siunattua Messiaamme Syntymäjuhlaa ja Hyvää armon vuotta 2017!
MP
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Alkaen Jerusalemista
– konferenssi Kauhajoelle
Helmikuussa järjestetään Kauhajoella Israel-konferenssi
3.-5.2.2017. Voit katsoa Victorin videon ym. infoa fb-sivuiltamme: Israel Conference 2017 sekä www.davar.fi. Sivuja päivitetään parhaillaan. Voit myös taloudellisesti tukea
konferenssiamme. Konferenssi on tällä kertaa tarkoitettu
kaikenikäisille. Uskon, että saamme kokea Israelin Jumalan ilmestymistä ja läsnäoloa. Tammikuun Davar-kirjeessä
lisää infoa.

Andrei auttaa vastakääntynyttä pariskuntaa
ISRAELISSA ASUVA venäjänjuutalainen

Yulia on ollut uskossa lapsesta lähtien, mutta hylkäsi Herran muutama vuosi sitten ja
meni naimisiin Deniksen kanssa, joka ei ollut uskovainen.
Deniksellä oli ollut vaikea lapsuus, etenkin koska hänen isänsä kohteli huonosti perhettään. Denis oli sen tähden sisimmässään
vihainen ja siitä seurasi monenlaisia ongelmia perhe-elämään.
Kolmen avioliittovuoden jälkeen Yulia
alkoi kaivata takaisin Jumalan luokse. Yulia
pyysi miehensä mukaan seurakuntaan.
– Tapasin vaimoni Taisian kanssa Yulian ja Deniksen seurakunnassa. Ystävystyimme ja kävimme useita keskusteluja, kertoo
Andrei Senderov, 32, joka aloitti syksyllä
Avainmedian uutena jälkihoitotyöntekijänä
Beit Hallel -seurakunnassa Ashdodin kaupungissa.
– Yulia tuli takaisin Herran luo ja Denis
tunnusti syntinsä ja tuli uskoon. Uskoontulon seurauksena Jumala antoi Denikselle halun antaa anteeksi isälleen. Anteeksiannon
seurauksena lapsuudenperheen välit paranivat hämmästyttävästi, Andrei kuvailee.
Pariskunta liittyi Beit Hallel -seurakun-

Beit Hallel -seurakunnan pastorit Eitan ja Vasily kastoivat Deniksen Jordanilla.

taan.
– Yulia ja Dennis osallistuvat jumalanpalveluksiin, ovat kotiryhmän jäseniä ja tekevät vapaaehtoistyötä. Olen vaimoni kanssa ystävystynyt heidän kanssaan ja autamme
heitä heidän uskonelämänsä alkutaipaleella,
iloitsee Andrei.

Tue Avainmedian Israeltyötä!
Sinun rukouksiasi ja tukeasi tarvitaan.
Danske FI56 8000 1800 1807 55
Pankkiviitenumero 331038

			

VIIME PÄIVIEN TULIPALOISSA
mm. Haifassa valtava joukko ihmisiä
joutui jättämään kotinsa. Heidän
joukossaan on myös messiaanisia
perheitä. Haluamme Fidan kautta
olla auttamassa niin, että he saisivat
hankittua maaleja, tapetteja ja muuta
materiaalia saadakseen kotinsa jälleen
asuttavaan kuntoon.

KIITETÄÄN
A Srk-vierailuista kuluneen vuoden
aikana, vanhoista ja uusista
esirukoilijoista ja työmme
tukijoista
A Hyvistä yhteistyökumppaneista,
työtovereista ja läheteistämme
eri maissa

Voit lahjoittaa viitteelle:
Työ Israelissa, 412229

MP:n srk-vierailuja:

RUKOILLAAN

Su 29.1. klo 11
Imatran Helluntaiseurakunta

A Valtialoiden ja Sankiloiden
kannatusasia vuodenvaihteen
jälkeen
A Helmikuun Israel-konferenssin
puolesta
A Paulalle voimia ja voitelua
Berliinin työjakson loppusuoralle
(24.2. asti), niin että hän saa
delegoitua tehtävät paikallisille
työtovereille

Su 29.1. klo 18
Lappeenrannan Helluntaiseurakunta

• AVAINMEDIA
Heikki Jäntti, 040-7520511
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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.

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.

