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Alkaen Jerusalemista – Israel-konferenssi Kauhajoelle

H

elmikuun alussa 3.-5.2. järjestetään Fidan Israel-konferenssi Kauhajoen Helluntaiseurakunnassa.
Jo perinteeksi tullut konferenssi on yleensä suunnattu nuorille, mutta tänä vuonna
se on tarkoitettu kaiken ikäisille. Viikonlopun tapahtumassa, jonka teemana on ”Alkaen Jerusalemista” kuullaan siitä, miten evankeliumi kerran lähti liikkeelle Jerusalemista.
Tänä päivänä se on levinnyt kaikkialle maailmaan. Saamme kuulla tuoreita uutisia siitä, mitä Jumala tekee tänä päivänä Israelissa.
Raamattutuntien lisäksi on mm. mielenkiintoisia kanavia, terveisiä läheteiltämme Israelista ja Euroopasta. Tapahtuma alkaa perjantai-iltana sapattiaterialla ja kestää koko
viikonlopun aina sunnuntai-iltapäivään, jolloin Hillel Tokazier esiintyy konsertissa.
Victor Kalisher
Victor Kalisher toimii Israelin Raamattuseuran johtajana Jerusalemissa ja on myös vanhimmistossa paikallisessa messiaanisessa seurakunnassa Jerusalemissa.
Victor syntyi vuonna 1964 Jerusalemissa. Hänen vanhempansa ovat juutalaisia, jotka tulivat Israeliin holokaustin jälkeen ja Is-

raelin valtion synnyttyä vuonna 1948.
Hänen isänsä Zvi syntyi Puolassa ja äiti
Naomi on Iranista. He tulivat Jeesukseen uskoviksi pian sen jälkeen ja olivat ensimmäisiä messiaanisia perheitä Israelissa.
Victor Kalisher on johtanut Israelin Raamattuseuran työtä viimeiset kahdeksan vuotta. Ennen sitä hän toimi 18 vuotta tietokonefirman johtajana ja kuusi vuotta hän palveli laivastoupseerina Israelin merivoimissa.
Victor Kalisher on naimisissa Estherin kanssa ja heillä on neljä tytärtä; Roni, Naomi,
Odeya ja Gili.
”Raamattuseuran johtajana Israelissa minun sydämeni halu on tuoda julki Raamatun sanoman kokonaisvaltaisuus – Jumalan
rakkaus ja pelastus Jeesuksessa Messiaassa –
jokaiselle Israelissa ja tuoda meidän yhteiskuntamme elävän ja elämää muuttavan Jumalan Sanan puoleen – heidän pelastuksekseen.”
Hillel Tokazier
Hillel Tokazier on tunnettu suomenjuutalainen pianisti, laulaja ja säveltäjä. Hänen mukaansatempaava musiikki viestittää Jumalan
antamasta aidosta ilosta mutta samalla vä-

littää juutalaisen sydämen syvimpiä tuntoja.
Hänen konserttinsa on su klo 15.
Huom! Viikonlopun tapahtumaan tulee
jokaisen ilmoittautua. Perjantain sapattiaterialle (20€/15€/alle kouluikäiset ilmaiseksi)
sitova ilmoittautuminen viim. 27.1. (paikkoja rajallisesti) Hillevi Kuusiselle hillevi.
kuusinen@tili-isanta.fi 0405958000. Sunnuntain Tokazierin konsertti on 10€. Katso
ohjelman alaosasta tarkempi info ja yhteystiedot myös majoituksen suhteen.
Voit katsoa Victorin videon, ohjelman
ja infon: www.davar.fi Facebook: Israel
Conference 2017
Lämpimästi tervetuloa Kauhajoelle!
Israel- ja juutalaistyön
koordinaattori
juutalaistyonkoordinaattori@fida.info
+358 404508218

Voit tukea juutalaistyötä kotimaassa
Fida International ry
Nordea FI4122871800005256
BIC/SWIFT: NDEAFIHH
Viite: 412203

Kuva: MP

Kuva: Ami

BERLIINI

Läheltä Sderotin kaupunkia.

Holokaustivanhuksia tapaamassa

Fida mukana druusityössä

M

arraskuussa vierailin Sderotin kaupungissa, jossa on holokaustivanhuksien keskus. Heikki Kangas tyttärensä Shironan kanssa olivat Seijan ja Tomin lisäksi matkassa mukana. Oli ilo tavata
jo tutuiksikin tulleita vanhuksia, jotka olivat kovasti odottaneet vierailuamme. Kerroimme heille siitä, mitä Jumala on antanut
meidän omaan elämäämme. Kerroin heille
myös Jumalan antamasta näystä viedä nuoria
Auschwitziin. Noin 30 vanhusta kuuntelivat

Terrori-iskun uhrien
muistolle oli tuotu
paljon kukkia ja
kynttilöitä.

Berliini heräsi

K

irjoittaessani tätä tekstiä tasan 3 vrk
on kulunut kammottavasta terroriteosta: tunisialainen rikollinen jäljitteli Nizzan iskua 19.12., kaappasi puolalaisen
rekan sekä ohjasi auton joulumarkkinahumun keskellä surmaten 12 ihmistä. Lisäksi
lähes 50 muuta loukkaantuivat, heistä monet erittäin vakavasti. Paikka on minulle tuttu, sillä monet kerrat olemme evankelioineet
tuolla alueella. Israelilaisia turistejakin liikkuu joulumarkkinoilla paljon. Vaikka he eivät joulua vietäkään, kiinnostaa heitä nähdä
jouluvaloja, maistella glögiä ja tehdä ostoksia. Em. terrori-iskussa kuoli 60-vuotias israelilainen nainen ja hänen miehensä loukkaantui vakavasti.
Eilen kävimme työtoverini kanssa terrori-iskun paikalla. Joulumarkkinatori oli vielä suljettu, mutta kohtasimme kadulla useita israelilaisia. Kysyimme pelottaako heitä.
Useimmat vastasivat ettei – siitä huolimatta,
että terroristi oli vielä vapaalla jalalla. Yksi israelilainen perheenäiti kertoi, että Berliiniin
hän kyllä uskaltaa tulla edelleen ja että heillä on täällä hyvä olla, mutta Pariisiin hän ei
enää rohkenisi matkustaa. He olivat lentä-

neet Berliiniin terrori-iskun jälkeisenä yönä.
Yksi ystävä oli pelästyneenä perunut matkansa, mutta hän oli poikkeus, sillä lentokoneessa ei ollut ollut montaa tyhjää istuinta. Venäjänjuutalainen mies Israelista totesi, että Israelissa sanotaan olevan vaarallista,
mutta Euroopassa on vielä vaarallisempaa,
koska täällä ei ole kunnolla varauduttu terrorin mahdollisuuteen. Haastattelemamme
henkilöt arvelivat, että isku ei tule vähentämään turistivirtaa Israelista Berliiniin jatkossa.
Terrori-isku vahvisti entisestään sitä, miten tärkeätä on saavuttaa ihmisiä pelastuksen
sanomalla. Kukaan meistä, ei nuori ja terve ihminenkään tiedä, milloin ja miten hänen elämänsä päättyy. Tietysti evankelioimme myös em. israelilaisia keskustelutovereitamme. Oma työjaksoni Berliinissä päättyy
helmikuun lopussa ja Herra on avaamassa
uusia ovia muualle Eurooppaan. Työ Berliinissä kuitenkin jatkuu pois lähdettyänikin.
Olen kiitollinen hepreankieltä puhuvista uusista työntekijöistä, jotka jatkavat evankeliointia Saksassa. Palvelen keväällä Israelissa ja
sitten Kroatiassa. Lyhyen Suomi-jakson jäl-

Terrori-isku vahvisti entisestään sitä, miten tärkeätä on
saavuttaa ihmisiä pelastuksen
sanomalla.
keen olen muuttamassa syksyllä jHs Varsovaan perustamaan sinne uutta työmuotoa.
Olen Teille kiitollinen jokaisesta rukouksesta. Herra palkitkoon teidät runsaasti!
PAULA J.

Berliinissä 22.12.2016
Israel-konferenssissa kuulet lisää Paulan terveisiä Berliinistä.
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Syyskuussa Life tour

Auschwitziin ja Unkariin
Kuva: Timo Borisov

surulliseen todellisuuteen

tarkkaavaisesti. Uskon, että Jumala oli edeltä valmistanut tuon illan, joka oli hyvin lämminhenkinen ja vanhukset nauttivat vierailustamme. Lahjoitimme heille lopuksi Suomesta tuomiamme villasukkia. Monet heistä
ovat kokeneet elämässään hyvin kovia. Siksi meillä on etuoikeus ja velvollisuus osoittaa
aitoa Jumalan antamaa rakkautta näille vanhuksille. Tilaisuuden lopuksi keskuksen johtaja kiitti lämpimin sanoin vierailustamme ja
toivotti meidät aina tervetulleiksi. Huhtikuun

VUOSITTAINEN, SUUREN suosion saanut Fidan Life tour järjeste-

tään jälleen Auschwitziin ja Unkariin syyskuussa. Matkalla vierailemme Auschwitzin keskitysleireissä, tutustumme Krakovan historian havinaiseen kaupunkiin. Krakovasta matkamme jatkuu Slovakian
kautta bussilla kohti Unkaria, Budapestiin. Siellä mm. tutustumme
Budapestin juutalaiskortteliin, tapaamme holokaustivanhuksia Budapestissa asuvien lähettiemme Linnea ja Eero Valtialan johdolla,
järjestämme Kids Action -tapahtuman köyhille juutalaisperheille.
Silmiä hivelevän kauniilla Kellertin kukkulalla, josta näkymä Tonavalle ja Budapestin kaupunkiin, vietämme rukoushetken. Nämä
matkat ovat olleet silmiä avaavia ja yhteyttä luovia monille. Ohjelmaan kuuluu myös Raamatun opetusta ja rukousta. Lähde ainutlaatuiselle ja unohtumattomalle Elämän matkalle. Life tour -kanavassa
Kauhajoen konferenssissa kuulet ja näet lisää, mm. nuoret kertovat
kokemuksiaan matkoiltamme. 
MARI

Yksi uusi ihminen -matkallamme tulemme
tapaamaan näitä vanhuksia. Saakoon Israelin
Jumala siunata runsaasti heitä jokaista.
MARI
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KIITETÄÄN

Su 29.1. klo 11 Imatran Hellunt.srk
Su 29.1. klo 18 Lappeenrannan Hellunt.srk
Ma 30.1. klo 18.30 Myyrmäen Liesikappeli

A Kroatialainen kristillinen kustantaja
Logos on kääntänyt Telchinin kirjan
tekstin nyt kokonaan
A Onnistuneesta syksyn LL raamattu-ja
op-koulusta
A Israelin tulipalon tuhoissa kärsineet
ovat saaneet hyvin apua ja monet 		
ovat päässeet takaisin remontoituihin
koteihinsa

3.–5.2. ALKAEN JERUSALEMISTA
ISRAEL-KONFERENSSI KAUHAJOELLA
Su 26.2. klo 11 Kauhajoen Hellunt.srk
Ke 8.3. klo 19 Malmin Saalem
Su 12.3. klo 11 Loimaan Hellunt.srk
17.–18.3. TELLUS LAHDESSA
Su 19.3. klo 11 Orimattilan Hellunt.srk

DAVAR-yhteistyön uutiskirje ilmestyy 6–7
kertaa vuodessa Fida Internationalin, Avainmedian ja Syväntöjen raamattutyön toimesta. Kirjettä voi tilata seuraavilta henkilöiltä:
• Israel- ja juutalaistyön koordinaattori:
juutalaistyonkoordinaattori@fida.info
puh. 040 4508 218.
• AVAINMEDIA
Heikki Jäntti, 040-7520511
Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer

IBAN

TILISIIRTO GIRERING

Saaja
Mottagare
Maksajan
nimi ja
osoite
Betalarens
namn och
adress
Allekirjoitus
Underskrift

Tililtä nro
Från konto nr

FI4122871800005256
Fida International ry
PL 50, 00421 Helsinki

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.
Nordea IBAN: FI18 2074 1800 0006 84 BIC:
NDEAFIHH, OP IBAN: FI61 5132 0520 0080 12

RUKOILLAAN

A Alkaen Jerusalemista
Israel-konferenssi Kauhajoella
A Kibbutsinäyttely eri paikkakunnille
Espanjassa yhteistyössä paikallisten
juutalaisten kanssa
A Telchinin kirjan kroaatiksi julkaise-		
mista koskevat lupa- ja talous-		
kysymykset selviävät nopeasti sekä
oikeat ovet avautuvat levittää
juutalaistyönäkyä ja em. kirjaa
Kroatiassa
A Herra varjelee Berliinissä asuvia ja
vierailevia juutalaisia sekä islamilai selta terrorilta että uusnatsien
hyökkäyksiltä

BIC: OKOYFIHH, viite 31037.
Keräyslupa: RA/2016/487, myöntäjä Poliisihallitus 15.9.2016 ajalle 1.1.2017–31.12.2021,
koko Suomi paitsi Ahvenanmaa. Varat käytetään Avainmedian medialähetystyöhön.
Syväntöjen raamattutyö Avainmedian kautta:
viite 331300

BIC

NDEAFIHH
412203 Juutalaistyö kotimaassa
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: RA/2016/761, voimassa 1.1.2017–31.12.2021 (koko Suomi
paitsi Ahvenanmaa). Myöntänyt Poliisihallitus.
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Katso Israel-konferenssin
ohjelma netistä:
www.davar.fi

