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Youth Davar

suuri rukousvastaus

O

lemme pitkään rukoilleet nuorille
suunnattuja Davar-kursseja. Suurena rukousvastauksena olemme saaneet nuoren, täynnä intoa ja rakkautta Jumalan omaisuuskansaa kohtaan olevan pariskunnan tähän arvokkaaseen työhön.
Muistetaan heitä rukouksin.
Huoli nousevasta sukupolvesta
Israelin rinnalle

Shalom! Olemme Janette ja Tuomas Vuolteenaho Kokkolasta Keski-Pohjanmaalta ja
olemme Fidan Youth Davar työn koordinaattoreita. Toimimme myös baptistiseurakunnan nuorisotyöntekijöinä oman työmme
ohella. Perheeseemme kuuluvat meidän lisäksemme kaksi poikaa; Eemil 7v ja Eevert 6v.
Jumala sytytti meissä rakkauden Israelia ja juutalaisia kohtaan ensimmäisellä Israel matkallamme 2014! Siitä asti olemme
kulkeneet rukoillen ja pyytäneet Jumalaa
ohjaamaan ja näyttämään suuntaa tällä polulla. Ja näin on tapahtunut. Jumala on jo
vuosia puhunut sydämillemme siitä, kuinka tärkeää on, että ymmärrämme mistä näissä Israel-asioissa oikein on kysymys! Samalla
sydämellemme on laskettu huoli siitä, missä on seuraava sukupolvi Israelin rinnalle.
Suomessa on huutava pula nuorista Israeltilaisuuksissa. Miksi näin? Moni nykynuori mieltää Israel työn fanaattisena lipunheilutteluna ja vaikeana hepreankielenä, joka
johtuu yksinkertaisesta opetuksen puutteesta. Syksyllä 2015 olimme käymässä Israelissa
ja siellä ollessamme saimme todistaa monille
juutalaisille uskostamme ja rakkaudestamme
heitä kohtaan. Matkan jälkeen halusimme

pitää seurakunnassa nuorille illan,
jossa kävimme hyvin yksinkertaisesti peruskysymyksiä läpi koskien Israelia ja juutalaisia. Tuon illan aikana monen nuoren silmiltä vedettiin
verho pois ja saimme samalla huomata asenteen muutoksen monissa nuorissa. Ilman opetusta ei synny ymmärrystä, ilman ymmärrystä
ei synny rakkautta, ilman rakkautta ei synny tekoja. Keväällä 2016
Saimme aloittaa Harri K:n mentoroimana juoksemaan kohti tätä
näkyä! Harri Davar- työn isänä oli
myös kokenut, että Suomi tarvitsee
opetusta nuorille tästä aiheesta! Tästä tarpeesta syntyikin kurssi nimeltä
Janette ja Tuomas Vuolteenaho.
Youth Davar!
Youth Davar kurssin idea on vasLisäinfoa Facebook: Youth Davar
tata viiteen peruskysymykseen; keitä juutalaiset ovat, miksi Jumala valitsi juuri
heidät, mikä on heidän tehtävänsä tänä päi- Siunaten
vänä, kenen maa Israel on ja mikä on mi- TUOMAS & JANETTE VUOLTEENAHO
nun tehtäväni tässä suunnitelmassa? Kurssit
ovat kokonaisvaltaisia kokemuksia, ei pelkVoit tukea Davar-työtämme
kää penkissä istuskelua ja luentojen kuunteFida International ry
lua, vaan musiikkia, ruokaa, opetusta, aktiNordea FI4122871800005256
viteetteja, videoita ja kuvia!
BIC/SWIFT: NDEAFIHH
Nyt olemme viemässä Youth DavarViite: 12247
kurssia ympäri Suomea ja toivottavasti jonain päivänä vielä maailman ääriin. Suurin
rukouksemme ja missiomme on, että nuorilla ja nuorilla aikuisilla syntyisi ymmärrys MARI
ja rakkaus Jumalan omaisuuskansaa ja suun- Israel- ja juutalaistyön
nitelmaa kohtaan ja ennen kaikkea, olemaan koordinaattori
osa sitä! Sovitut Youth Davarit: Startti, Kok- Fida International
0404508218
kola 19.-20.8., Helsingin Saalem 9.-10.9.

juutalaistyonkoordinaattori@fida.info

Kuva: MP

Kauhajoen konferenssi sai kiitosta

K
Fida mukana druusityössä
Kohtaaminen raitiovaunussa.

Tervehdys Israelin Raamattuseurasta
Shalom Jerusalemista,
Eilen kun töiden jälkeen odotin kevytraitiovaunua mennäkseni kotiin, eräs vanhahko mies lähestyi minua ja kysyi, missä pääjuna-asema on. Kerroin hänelle, että se on
kaukana ja kehotin häntä menemään keskusbussiasemalle ja sieltä Tel Aviviin. Vaunussa hän huomasi, että olisikin pitänyt
maksaa ulkopuolella. Hän oli hieman avuton, niinpä menin ulos ja autoin häntä ostamaan lipun. Odotellessamme seuraavaa
junaa juttelimme ja mies kertoi tulevansa
sisartaan katsomasta ja kuinka kaunis kaupunki on. Seuraava juna saapui yllättävän
nopeasti. Aloin puhua hänelle nopeasti Jumalan sanan lukemisen tärkeydestä, sillä
olin jäämässä pois junasta seuraavalla asemalla. Niinpä pyysin häntä lukemaan raamattua enemmän kuin mitään muuta rabbien ehdottamaa kirjaa. Sitten tapahtui
jotain hämmästyttävää! Juna pysähtyi ja
kuljettaja ilmoitti, että edessä oleva juna oli
törmännyt jalankulkijaan!! Avasin Johanneksen evankeliumin kolmannen luvun ja
me luimme yhdessä koko kertomuksen Nikodeemuksesta odotellessamme. Päästyämme loppuun juna lähti jälleen liikkeelle ja
päätin mennä miehen kanssa keskusbussiasemalle. Matkalla kerroin hänelle koko
pelastussuunnitelman Jeesuksessa, Jumalan
täydellisessä uhrikaritsassa. Mies oli hyvin
tyytyväinen ja avoin kuulemaan sen kaiken,
mutta kysyi, kuka näki Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen. Selitin, että enemmän
kuin 500 ihmistä näki hänet. Myös kahdeksan vanhurskasta juutalaista kirjoitti yhdestä vanhurskaasta juutalaisesta, Jeesuksesta.
Kun pysähdyimme juna-asemalle, kysyin häneltä, mikä estäisi häntä uskomasta

Jeesukseen Israelin Messiaana pelastuakseen.
Hän sanoi: ei todellakaan mikään! Sitten kysyin häneltä: Yechiel tunnustatko, että olet
syntinen siten, mistä puhuimme? Hän sanoi kyllä. Uskotko, että Jeesus kuoli uhrina
sinun syntiesi edestä? Hän sanoi kyllä! Sitten kysyin: Uskotko, että hän on ylösnoussut? Hän sanoi: Tuo on vaikea kysymys…
Hymyilin ja sanoin: Ok sitten! Autoin häntä bussille ja rohkaisin häntä etsimään Jumalaa saadakseen selvyyden
Yeshuasta, HaMashiachsta. Annoin hänelle osoitteeni ja pyysin häntä tulemaan
kauppaamme keskustelemaan lisää. Hän sanoi, että
hän tulisi! Hän myös kutsui
minua jatkuvasti Yeshuaksi,
vaikka kerroin hänelle pariin otteeseen nimeni. Niin,
saakoon tuo nimi pysyä hänen kanssaan ikuisesti!
Pyydän,
rukoilkaa
Yechielin puolesta, että Jumalan sana saa vaikuttaa
hänen sydämessään ja että
hän saa ymmärtää, että Jeesus Kristus elää ja voi myös
antaa hänelle uuden elämän! On todellinen siunaus nähdä, miten paljon rakkautta Jumalalla on yhtä ihmistä kohtaan. Jeesus puhui
joukoille, mutta hän hoiti huolellisesti yksilöä. Ihmeellisesti hän puuttui monien elämään persoonallisella tavalla ja nyt myös
Yechielin elämään.

Voit tukea työtämme Israelissa
Fida International ry
Nordea FI4122871800005256
BIC/SWIFT: NDEAFIHH
Viite: 412229

auhajoella helmikuun alussa järjestetty Alkaen Jerusalemista Israel-konferenssi oli onnistunut kaikin
puolin. Erityistä kiitosta sai puhujavieraamme, Israelin Raamattuseuran johtajan Victor
Kalisherin raamatun opetukset. Israelin Raamattuseura on yksi Fidan yhteistyökumppaneista Israelissa. (Edellisellä sivulla Raamattuseuran uusin rukouskirje). Lauantain kävijämäärä oli parisen sataa. Monista hienoista
palautteista kävi esiin se, miten tärkeä osuus
hyvällä raamatun opetuksella oli. Kalisher
toi esiin mm. vanhan ja uuden testamentin
yhteen nivoutumisen. ”En oikein pidä nimityksestä vanha testamentti, se on enemmänkin ´Jeesus Raamattu (Jesus Bible)`. Jeesuksella oli vain vanha testamentti käytössään.

Hän itse on sitten se Uusi testamentti”, Victor kiteytti vanhan ja uuden testamentin kirjoja. Lauantain rukoustunnissa saatiin ajankohtaisia terveisiä suoraan läheteiltämme Israelista, Espanjasta, Saksasta sekä Unkarista.
Oli hienoa nähdä nuorten innokkuus
palvella perjantai-illan sapattiaterialla. Tervehdyksen toi mm. Kauhajoen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja kansanedustaja
Lasse Hautala. Hän kuuluu Eduskunnassa
Israelin ystävyysryhmään. Lisäksi tarjolla oli nuorille kanava, jossa esiteltiin uutta
Youth Davaria sekä nuorille suunnattuja Life
tour- matkoja. Konferenssi päättyi sunnuntaina Hillel Tokazierin mukaansa tempaavaan konserttiin. Viikonlopun kävijämäärä
oli noin 500 henkeä. Olen kiitollinen ko-

tiseurakunnalleni, jonka kymmenet vapaaehtoiset; niin emännät kuin monet muut
palvelivat sydämen antaumuksella ja alttiisti konferenssissa. Uskon, että tämänkaltaisilla Israel-tapahtumilla on paljon laajempi
siunaus kuin osaamme kuvitellakaan. Yhdessä tekemisen meininki yhdistää uskovia. Laitathan ylös jo Israel Conference 2018 ajankohdan 2.-4.2. Hämeenlinnassa!
MP

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

Jumalan valtakunta rakentuu Israelissa
Jenny lähti evankeliointitilaisuuteen,
vaikka oli sairas. Päätös muutti Jennyn
ja hänen perheensä elämän.

ISRAELIN RAAMATTUSEURAN
EVANKELIOIMISTYÖ
THE BIBLE SOCIETY IN ISRAEL

KUN BEIT HALLEL -SEURAKUNNAN johtaja Israel Pochtar tapasi ensimmäisen kerran
kahden lapsen äidin Jennyn, tällä oli kuumetta ja hän kärsi suussa olevista sitkeistä
haavaumista. Kaiken kaikkiaan Jennyllä oli
tuskainen olo.
Jenny päätti kuitenkin mennä Beit Hallel -seurakunnan järjestämään evankeliointitapahtumaan.
Päätös muutti Jennyn elämän kaikin
puolin.
– Kun nousin tilaisuudessa penkiltä ylös

rukoilemaan, että Jeesus tulisi sydämeeni,
parannuin täysin! Jenny ihmettelee iloisena.
– Kipu ja kuume hävisivät ja haavaumat
katosivat siinä hetkessä. Huomasin myöhemmin, että pystyin pitkästä aikaa syömään normaalisti.
Jenny kertoi Pochtarille, että hänelle tärkeintä on kuitenkin tieto, että Jeesus on antanut hänen syntinsä anteeksi ja asuu nyt
Jennyn sydämessä.
		
Todellista välittämistä
– Nämä kallisarvoiset ihmiset ovat syy, miksi
teemme projekteja ja evankelioimiskampanjoita, Israel Pochtar sanoo.
– On korvaamatonta nähdä ilo ihmisen
silmissä, kun hän kuulee evankeliumin ensimmäisen kerran ja kun Jumala korjaa särkyneen sydämen.
Pochtar korostaa, että evankeliointikampanjoiden jälkeen seurakunnan työ vasta alkaa.
– Paneudumme seuraavien kuukausien ajan tavoittamaan tapahtumissa olleita
ihmisiä ja pidämme jatkuvaa yhteyttä heihin. Järjestämme opetuslapseuskursseja, joissa opetamme Jumalasta, mitä Jeesus on tehnyt puolestamme, mitä usko merkitsee jne.

Rukousmatka Israeliin
9.–17.6.2017
Katso mielenkiintoinen ohjelma osoitteessa
www.avainmedia.org tai tilaa ohjelma medialähetysjärjestö Avainmedialta. Vierailemme useissa messiaanisissa seurakunnissa. Ilmoittaudu heti: sari@avainmedia.org, puh.
040 7520 50

Tue Avainmedian työtä Israelissa!
Sinun rukouksiasi ja tukeasi tarvitaan.
Danske Bank FI56 8000 1800 180755
BIC: DABAFIHH / Viite: 331038

Olemme henkilökohtaisesti yhteydessä ihmisiin, ylläpidämme jatkuvaa yhteyttä ja
käymme heidän kotonaan. Ihmiset huomaavat, että me todella välitämme heistä.
– Toki jälkihoitotyö vaatii paljon työtä,
kärsivällisyyttä, järjestelyjä, aikaa ja varoja.
Mutta sen seurauksena saamme nähdä, miten Jumala itse rakentaa valtakuntaansa täällä Israelissa!
AVAINMEDIA

KIITETÄÄN

			

A Hyvästä ja onnistuneesta Israelkonferenssista Kauhajoella
A Valtialoiden kannatusasia järjestynyt
A Marin Budapestin matkan hyvistä 		
tapaamisista
A Paula sai lähteä Berliinistä 4 vuoden
työjakson jälkeen hyvillä mielin,
autettuaan Beit Sar Shalomia
perustamaan työmuotoja
israelilaisten pariin (kirjallisuus- ja
ystävyysevankeliointi, majoitusverkosto, hepreankieliset sapattiillalliset)
A Youth Davarista

RUKOILLAAN
Marin srk-vierailuja helluntaiseurakunnissa:

Hilkka Puputti ja MarjaLiisa Turunen vierailevat:
Su 12.3. klo 11 Euran Helluntaiseurakunta
Ti 28.3. klo 18.30 Salon Helluntaiseurak.

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.
• Youth Davar -yhteyshenkilöt Janette ja Tuomas Vuolteenaho, janette.vuolteenaho@
gmail.com, 0407498224

Saajan
tilinumero
Mottagarens
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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

Su 19.3. klo 11 Orimattila
Su 19.3. klo 16 Nastola

Hilkka Puputti ja Marja-Liisa Turunen
ovat käytettävissä Fidan Israel- ja
juutalaistyön tilaisuuksissa. Voitte olla
yhteydessä Hilkka Puputtiin:
hilkka.puputti@pp2.inet.fi
Puh. 044 5817 220

• 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.

Nordea IBAN: FI18 2074 1800 0006 84 BIC:
NDEAFIHH, OP IBAN: FI61 5132 0520 0080 12
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
12247 Davar-työ
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.

Ke 8.3. klo 19 ISRAEL-rukousilta
Malmin Saalem
Su 12.3. klo 11 Loimaa

A Messiaan ilmestymistä holokaustivanhuksille
A Herra vahvistaa niin Paulan
seuraajaa kuin muita työtovereita
Berliinissä jatkamaan työtä
Berliinissä asuvien ja vierailevien
israelilaisten parissa niin, ettei
vihollinen pääse häiritsemään tässä
herkässä siirtymävaiheessa
A Mahdollisimman moni pääsisi
osallistumaan kevään Lech Lechan
raamattu ja op-kouluun Israelissa

