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Avainmedian järjestämän rukousmatkan osallistujat Nasaretissa kesäkuussa 2017.
Taustalla Golanilla.
Jisreelin
Rukoushetki
tasankoa. Matkan tarkoitus oli rukoilla seurakuntien puolesta Israelissa.

Juutalaiset todistavat Jumalan olemassaolon

K

errotaan, että ”Aurinkokuninkaana”
tunnettu Ludvig XIV, joka hallitsi
Ranskaa vuosina 1643–1715, pyysi
kuuluisaa kristittyä matemaatikkoa ja filosofia Blaise Pascalia (1623–1662) todistamaan
Jumalan olemassaolon. Pascal otti haasteen
vastaan ja vastasi: ”Juutalaiset, majesteettini, juutalaiset.”
Jos juutalaiset kelpasivat todistuskappaleeksi Jumalan olemassaolosta yli 350 vuotta sitten, niin paljon enemmän he soveltuvat
siihen tänään, sillä onhan noiden päivien jälkeen diasporassa elänyt valittu kansa yritetty tuhota maan päältä monilukuisissa pogromeissa ja holokausteissa. Synkästä juutalaisvainojen historiasta huolimatta, ja vastoin
kaikkia inhimillisiä mahdollisuuksia, juutalaiset asuttavat tänään luvattua maata itsenäisenä kansakuntana.

Lukiessamme Jumalan sanan lupauksia,
varoituksia ja ennustuksia liittyen juutalaisiin, niin täytyy olla melkoisen värjäytyneet
lasit silmillä, jos ei löydä niistä osoitusta Jumalan suvereenisuudesta. Vain kaikkitietävä
Jumala voi laittaa tuhansia vuosia sitten eläneitä ihmisiä kirjoittamaan edeltä käsin kirjaansa valitsemansa kansan tulevat merkkitapahtumat. Niitä ovat muun muassa uskottomuuden seurauksena kansakuntaa kohtaavat
vainot, yliluonnollinen säilyminen ja kokoontuminen omaan maahan pakanakansojen seasta. Juutalaisten kohdalla Jumala ei
ole pelkästään todistanut olemassaoloaan,
vaan myös uskollisuutensa ja käsittämättömän suuren armonsa.
Kirjoituksista havaitsemme myös, että
monet juutalaisten tulevaisuutta käsittelevät profetiat eivät ole vielä toteutuneet. Osa

niistä on erittäin ahdistavia, mutta osa suurenmoisia lupauksia Israelin pelastumisesta
kansakuntana.
Johtaessani kesäkuussa Avainmedian järjestämää rukousmatkaa Israeliin saimme vierailla useissa seurakunnissa. Oli selvästi havaittavissa, että Jumalan siunaus oli vaikuttamassa Hänen omiensa keskuudessa ja
nykyistä suuremman läpimurron odotus näkyi kaikessa. Viime vuosina perustetut kymmenet uudet seurakunnat ja tuhannet Messiaansa löytäneet juutalaiset kertovat meille
luvatusta Pyhän Hengen toiminnasta.
Tänään Jumala kutsuu meitä seisomaan
Israelin rinnalla ja välittämään sille toivon ja
pelastuksen sanomaa!
NIILO NÄRHI
Toiminnanjohtaja, Avainmedia

Avainmedian jälkihoitotyö Israelissa kantaa hedelmää

Ukrainalaisen Rustamin
elämä muuttui

Onnellinen Nataly Israelissa

”Olen oppinut antamaan anteeksi päivittäin”

työtä Avainmedia tukee, kuuli Rustamista
yhteisten tuttavien välityksellä.
– Jumala auttoi Rustamia, niin että kun
hän jälleen kerran oli kuntoutuksessa, hän
pääsi huumeista eroon. Hän vapautui niin
syvällisesti, että kaipuuta entisiin tapoihin ei
ole ollut, ja nyt hän kertoo kaikille muutoksestaan.
Oleg pyysi Rustamin vierailulle Israeliin.
– Matka oli siunattu: hän tapasi Israelissa tulevan vaimonsa Alisan ja päätti muuttaa
Israeliin, kertoo Oleg.
Rustamin muutto on osoittautunut onnistuneeksi päätökseksi. Hänellä on nyt vaimo ja pieni tytär. Perhe osallistuu joka viik-

ko messiaanisen seurakunnan tilaisuuksiin
ja käy Olegin kotonaan pitämässä pienryhmässä.
Tarina ei pääty tähän. Rustam, entinen
perheen musta lammas, on saanut olla suunnannäyttäjä lapsuuden perheelleen. Aivan
äskettäin Rustamin vanhemmat ja veli puolisonsa kanssa muuttivat Israeliin. He ovat
kiinnostuneita Jeesuksesta. Rustamin äiti on
ryhtynyt käymään seurakunnassa.
– Koen olevani etuoikeutettu, kun olen
saanut seurata Rustamin elämässä tapahtunutta valtavaa muutosta. Hän on nyt onnellinen perheenisä ja vakaa Jeesuksen seuraaja,
ihmettelee Oleg nöyrästi.

Kuva: Christian Widell/Unsplash

Kuva: Dawid Sobolewski/Unsplash

U

krainasta Israeliin muuttaneella
Rustamilla oli rankka lapsuus. Jo
12-vuotiaana hän käytti huumeita.
Eikä mennyt kauaakaan, kun hän oli tutustunut koviin huumeisiin. Koulunkäynnistä
ei luonnollisesti tullut mitään ja Rustam lakkasi menemästä kouluun viidennen luokan
jälkeen.
Rustamin elämä oli siitä eteenpäin yhä
pahemmin kaaoksessa.
Hänet lähettiin monta kertaa eri kuntoutuslaitoksiin. Niissä hän yritti useita kertoja tehdä itsemurhan.
Israelissa sijaitsevan messiaanisen seurakunnan jälkihoitotyöntekijä Oleg, jonka

”K

iitos, että autoitte minua ja johdatitte tuntemaan Jeesuksen. Olen nyt
rauhallinen ja suhtaudun luottavaisesti tulevaisuuteen”, sanoo Nataly ja kertoo
viime aikojen kokemuksistaan:
– Sain kutsun messiaanisen seurakunnan järjestämään tilaisuuteen. Menin sinne ja tapasin seurakunnan työntekijöitä. Sovimme tapaamisesta.
– Minulla ei ollut mitään erityisiä odotuksia tapaamistamme kohtaan. Lisäksi yllättävät hankaluudet melkein estivät pääsyni tapaamiseen.
Keskusteltuaan seurakunnan jälkihoitotyöntekijän kanssa Nataly antoi elämänsä
Jeesukselle. – Vapauttavat kyyneleet vain valuivat silmistäni.
– Olen nyt ottanut tavakseni antaa anteeksi ihmisille, joiden sanat tai teot vaivaavat ajatuksiani ja siksi vievät aikaani ja voimiani, Nataly kertoo.
– Tunnen, että Jumala ohjaa minua oikealle tielle ja johdattaa tapaamaan oikeita
ihmisiä.
– Vanhempani ovat erittäin tärkeitä mi-

– Olen ottanut tavakseni antaa anteeksi ihmisille, joiden sanat tai teot
vaivaavat ajatuksiani ja siksi vievät aikaani ja voimiani, Nataly kertoo.

nulle. Rukoilen heille parantumista ja minusta tuntuu, että Jumala on aloittanut parantavan työnsä perheessämme aloittaen minusta.

Hepreankielisiä evankelioivia materiaaleja
Avainmedialla on yksi Suomen laajimpia erikielisten evankelioivien materiaalien myyntivarastoja.
Tarjolla on muun muassa hepreankielinen evankelioiva vihkonen 0,40 € ja Uusi testamentti 4,20 €.
Messiaanijuutalaisten Yeshua chai -nettitelevisiosta kertovia infokortteja voi tilata postimaksun hinnalla.
Tilaukset: info@avainmedia.org tai
puh. 020 7414530.

OSALLISTU
Avainmedia tukee Israelissa messiaanisen seurakunnan jälkihoitotyötä.
Danske Bank FI56 8000 1800 180755, viitenumero 130255.

– Aina, kun katson peiliin, näen kajastuksen Herran kirkkaudesta, kuvailee onnellinen Nataly uudistunutta elämäänsä.

Käyntikortin kokoinen infokortti on helppo jakaa
eteenpäin esimerkiksi lomamatkalla Israelissa.

			

KIITOSAIHEITA

AA Israeliin muuttaneita venäjänkielisiä juutalaisia saadaan
seurakuntien työn piiriin
AA Messiaaniset seurakunnat
vahvistuvat Israelissa
AA Jumala varjeli ja siunasi Avainmedian rukousmatkan Israeliin

RUKOUSAIHEITA

Seuraa uutisia Facebookista
Avainmedia on aktiivisesti Facebookissa ja kertoo siellä myös Israeliin ja juutalaisiin liittyvästä työstään. Tykkää sinäkin! Löydät sivut Avainmedia Lähetysjärjestö
-nimellä.

AA Rukoile Ashdodin seurakunnan laajan evankelioimistyön
puolesta ja uuden jälkihoitotyöntekijän Igor Shreibmanin
puolesta
AA Rukoile, että Igor Grossmanin
uusi seurakunta Rishon LeZionissa kasvaisi ja vahvistuisi
AA Rukoile, että tavoittaisimme
Pietarissa vielä monia juutalaisvanhuksia evankeliumilla, ennen
kuin he siirtyvät ajasta iäisyyteen
AA Rukoile Yeshua Chai -nettitelevisiokanavan mainoskampanjan
puolesta

DAVAR-yhteistyön uutiskirje ilmestyy 6–7 kertaa vuodessa Fida Internationalin, Avainmedian ja Syväntöjen raamattutyön toimesta.
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• Fida International: FI4122871800005256, BIC: NDEAFIHH,
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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
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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

Keräyslupa: RA/2016/487, myöntäjä Poliisihallitus 15.9.2016 ajalle 1.1.2017–31.12.2021,
koko Suomi paitsi Ahvenanmaa. Varat käytetään Avainmedian medialähetystyöhön.

KIRJETTÄ VOI TILATA SEURAAVILTA HENKILÖILTÄ:
• Israel- ja juutalaistyön koordinaattori MP:
juutalaistyonkoordinaattori@fida.info / 040 4508 218.
• Youth Davar -yhteyshenkilöt Janette ja Tuomas Vuolteenaho,
youthdavar@fida.info / 0407498224
• Avainmedia: Heikki Jäntti: shalom@avainmedia.org /
040-7520511

