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Youth Davar lähti liikkeelle

H

istorian ensimmäinen Fidan Youth
Davar -kurssi käynnistettiin Kokkolassa 19.8. Baptistiseurakunnan
tiloissa. Kurssilla oli 36 henkeä. Opiskelijoita oli tullut lähikunnista saakka. Odotukset kurssille olivat korkeat. Kurssia oli valmisteltu jo lähemmäksi parisen vuotta ja
nyt kaikki kova työ muuttuisi näkemiseksi.
Tämän kurssin puolesta oli rukoiltu paljon
ympäri Suomea ja aina Ruotsissa asti. Kurssin edetessä oli upea nähdä kuinka nuoret
ja nuoret aikuiset olivat innoissaan mukana. Nuorten kanssa työskennellessä olemme huomanneet iloksemme, että palaute on
välitön, olipa se sitten negatiivista tai positiivista. Meidän onneksemme nuorten innostus ja tiedon jano sai meidätkin innostumaan lisää. Kurssilaisia ei näyttänyt haittaavan pitkä kurssipäivä, koska erilaiset
aktiviteetit, ylistyshetket ja maittava ruoka
värittivät päivää.
Benjamin, 26, Kokkola: ”Minulla ei ollut odotuksia kurssin suhteen. Lähdin kurssille ikään kuin katsomaan mistä on kyse.
Tykkäsin tosi paljon. Tuli tosi paljon kaikkea uutta ja sopivassa määrin, kaikille tasoil-

le. Parasta kurssissa olivat aktiviteetit. Käsitykseni Israel-asioista muuttui kurssin ansiosta. Kurssi selvensi etenkin meidän tehtävää
kristittyinä sekä messianisten juutalaisten ja
kristittyjen yhteistyön tärkeyden. Suosittelen kurssia! Jokaisen suomalaisen kristityn
pitäisi käydä tämä kurssi!”
Seuraava kurssi järjestettiin Helsingissä
Fidan koulutustiloissa 9.–10.9. Sinne osallistui 17 nuorta ja nuorta aikuista aina Harjavallasta, Lappeenrannasta ja Tuurista saakka. Kurssi oli myös menestys! Koimme Pyhän Hengen ilmapiiriä ja näimme, miten
Jumala selvästi kutsuu nuoria tämän teeman ympärille. Molempien kurssien päättäjäispäivänä sunnuntaina, saimme kurssilaisilta palautetta, joka ylitti odotuksemme.
99 % paikalla olleista halusi ilmoittautua jo
seuraavalle 2. kurssille. Suurin osa nuorista
koki, että heidän asenteensa muuttui, ymmärrys lisääntyi ja Jumalan suunnitelma alkoi hahmottua aivan uudella tavalla. Moni
yllättyikin, kuinka korvausteologisesti olikin
ajatellut juutalaisista sekä heidän tehtävästään. Mutta onneksi kurssin aikana tämäkin
virheellinen ajatusmalli sai vaihtua Raama-

tun totuuteen siitä, että seurakunta ei korvaa Israelia ja juutalaisia.
Petra, 18, Lappeenrannasta tuli kurssille, koska oli huomannut, ettei seurakunnassa ollut monia nuoria, joita olisi kiinnostanut Israel maana tai juutalaistyö yleiselläkään
tasolla. Hän toivoi saavansa kurssilta lisätietoa, jota voisi jakaa eteenpäin, ettei Israel-tietoisuus häviäisi pois vanhemman sukupolven
mukana. Petran mielestä kurssi täytti todella hänen odotuksensa. Ahaa-elämys oli huomata se, että Jumala tarvitsee edelleen meitä,
sinua ja minua, Hänen työssään ja suunnitelmassaan. Petra kiteyttääkin hienosti oppimansa: ”Seurakunnissa ei tulisi olla vain joku
erillinen joukko Israel-ihmisiä, vaan koko
seurakunnan tulisi olla osa sitä suunnitelmaa
ja työtä. Tämän kurssin tulisi olla pakollinen
jokaiselle seurakunnan jäsenelle!”
Kiitos Jumalalle ja teille, esirukoilijat ja
työn tukijat. Tammikuussa jatkamme taas
kursseilla. Seuratkaa Fidan Youth Davarin
some-tilejä sekä ottakaa rohkeasti meihin
yhteyttä!
JANETTE VUOLTEENAHO

MARI P.
Israel- ja juutalaistyön
koordinaattori
Fida International
0404508218
juutalaistyonkoordinaattori@fida.info

Kuva: Juha Hakala

Tour4Hope matkan terveiset

K

esällä 2016 Turun helluntaiseurakunta yhdessä Fidan kanssa isännöi
leirin, joka kutsui unkarilaisia juutalaisnuoria viettämään viikon yhdessä suomalaisten uskovien nuorten kanssa. Viime
elokuussa juutalainen yhteistyöjärjestö Jaffe
kutsui suomalaisia nuoriamme vastavierailulle Unkariin.
Tällä kertaa vastuu isännöidä oli unkarilaisten puolella ja saimmekin istua valmiiksi katettuun kosher-pöytään. Asuimme
viikon juutalaisjärjestön omistamassa suuressa talossa rannan tuntumassa Balatonfuredin kaupungissa. Balaton-järvi eli ”Unkarin meri” on suosittu lomakohde. Kävimme
erilaisilla päiväretkillä: patikoimme luonnossa, vierailimme juutalaisella hautausmaalla ja toiminnan välissä opimme samalla lisää
toisistamme. Uimme ja pelailimme paljon.
Perjantaina suomalaiset tytöt saivat osallistua sapattikynttilöiden sytyttämiseen, jonka
jälkeen me kaikki osallistuimme synagogapalvelukseen ja saimme rauhoittua sapatin

Syyskuun Life Tourin terveiset
Vierailut todelliseen kuolleiden luiden
laaksoon – Auschwitz-Birkenau I ja II -leiriin oli kaikille monella tapaa pysäyttävä kokemus. Käveleminen samoilla kaasukammioihin johtaneilla teillä, vangeilta leikattujen
hiusten vuori, miesten, naisten ja lapsien
kenkävuori, tyhjät matkalaukut ja lukuisten
vankien kuvat muistuttivat siitä, että ihmiset niiden takana olivat yksilöitä. Siltikään
emme voi täysin käsittää heidän kärsimystä ja kauhun kokemuksia. Molempien päivien sateinen ja tuulinen sää antoi myös jotain aavistusta siitä, mitä vankien olosuhteet saattoivat olla ilman kunnon vaatetusta
ja lämpöä. Silti leireiltä löytyi myös uuden
elämän toivon todisteet, kuten Hes. 37 lu-

pasi – Jumala on anteeksiantamuksen ja elämän Jumala.
Krakovasta jatkoimme Unkarin Budapestiin. Saimme vierailla helluntaiseurakunnassa, jossa ryhmällämme oli päävastuu. Järjestimme lähettiemme Linnean ja Eeron
johdolla juutalaisperheiden Action-iltaa. Illan päätteeksi meitä vielä pyydettiin rukoilemaan ja siunaamaan heitä ja Joint -järjestön edustajat sanoivat, miten heillä on ollut
ikävä meidän rukouksiamme. Ryhmäläisemme olivat hyvin tyytyväisiä matkan antiin.
Jälleen ensi vuoden syyskuussa suuntaamme
Life Tourille – lähde sinäkin mukaan!
JUHA HAKALA JA JOUKO PURSIAINEN

Juutalaistyö esillä
konferenssissa
Kuva: Juha Hakala

T

ämän vuoden Life Tour -matka
käynnistyi Puolan Krakovasta, minne 27 hengen innokas matkaryhmä
saapui matkanjohtaja Jouko Pursiaisen johdolla tiistaina. Majoittuminen oli Kazimierzin vanhan juutalaiskaupunginosan sydämessä, mikä huokui aikoinaan niin eloisan
juutalaisyhteisön tunnelmaa. Illallinen vanhassa juutalaisravintolassa huipensi matkan
ensimmäisen päivän.
Vierailu Schindlerin tehdasmuseossa
muistutti antisemitismin ja natsismin nousun askelista Krakovassa ja Puolassa. Samalla Schindlerin lista -elokuvasta tutut kattilat muistuttivat siitä, mitä yksi ihminen voikaan tehdä pelastaakseen toisia ihmishenkiä.

Budapest iltavalaistuksessa.

merkeissä. Koimme että matka antoi paljon. Unkarilaisittain viikko oli viileä, mutta
hetkittäin vajaan 30 asteen lämpö silti helli suomalaisia jäseniä. Unkarilaiset tarjosivat
parastaan ja ystävyys nuorten välillä syveni.
Vaikka tulimme erilaisista lähtökohdista, sisältyi matkaan hyviä ja aitoja kohtaamisia ja
sopivissa väleissä saatoimme kertoa uskos-

MATKALLA MUKANA OLLEET STINA JA
HARRI SKARÉN

Armeijaan lähteville oma
Lech L’ chan kurssi

E

lokuun alusta lokakuun puoliväliin
asti on menossa ”Hetzim”, armeijaan
lähteville tarkoitettu oma uusi kurssi, joka käynnistettiin viime vuonna. Kolmetoista messiaanista nuorta haluavat rakentaa
ja vahvistaa uskoaan Messiaaseen Jeesukseen
armeijapalvelusvuosiaan, jolloin he kohtaavat monia hengellisiä haasteita. Heti kurssin alussa nuoret luovat lujia siteitä toisiinsa
sekä Lech L’chan henkilökuntaan. Tätä me
rukoilemme joka kurssin alussa ja olemme
jälleen kiitollisia tästä yhteydestä. Joka päivä alkaa ja päättyy rukouksella ja ylistyksellä. Siinä välissä on paljon Raamatun opetusta, kuten opetuslapseutusta, apologetiikkaa
ja erilaista ohjelmaa. Heillä on ollut mahdollisuus myös tutustua Israelissa asuviin eri
kansanryhmiin ja heidän työhönsä.

JUHANNUSKONFERENSSIN osastolla oli
vilkasta. Uusi Youth Davar oli näkyvästi
esillä ja kiinnostuneita riittikin vilkkaasti.
Davar-kurssien kyselyyn vastauksia tuli hyvin ja arvonnassa onni suosi Annika Kumpusta. Hän saa yhden vapaavalintaisen Davar-viikonlopun, jonka jo käyttikin syyskuussa Helsingissä. Onnittelut Annikalle!

tamme Jeesukseen. Toivomme että orastanut ystävyys ei jää tähän, vaan että tulevaisuudessa voimme jälleen tavata ja jatkaa siitä
mihin nyt jäimme.

MUUTAMIEN opiskelijoiden todistuksia:
”Tämä on kuin perhe. Me jokainen tulimme aikomuksena muuttua ja kasvaa meidän
Jumalamme tuntemisessa. Koen, että Jumala on puhunut minulle, miten minun asenteeni ja luonteeni pitäisi muuttua. Hän on
auttanut minua. Hän avasi sydämeni kuulemaan hänen ääntään.”
”Minun ympärilläni on ihania ihmisiä.
Jokaiselta heiltä olen oppinut paljon. Olen
oppinut Jumalan Sanasta monia tärkeitä asioita. Olen myös oppinut tuntemaan maatani paremmin. Jumala on myös näyttänyt
hyviä ja huonoja luonteenpiirteitä, joita hän
haluaa muokata minussa.”
LL-TIIMI, ISRAEL

Voit tukea työtämme Israelissa
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KIITETÄÄN:

Mari vierailee
Su
Su
Su
Su

22.10.
22.10.
19.11.
26.11.

klo 11
klo 16
klo 11
klo 11

Kauhajoen Helluntaiseurakunta, Otontie 1
Alavuden Vapaaseurakunta, Asematie 3
Leppävaaran Helluntaiseurakunta, Vallikallionkuja 1
Helsingin Lähetysseurakunta, Iso Roobertinkatu 24

AA Juhannuskonferenssissa monia
juutalaistyöstä kiinnostuneita
AA Onnistunut Life Tour 2017
AA Paulan uusi hyvä asunto Varsovassa ja asettuminen sinne
AA Kaikista esirukoilijoista ja
työmme tukijoista
AA Israel – Jumalan silmäterä
-seminaari Ylistarossa

2.–4.2.2018
Fidan Israel-konferenssi Hämeenlinnassa.

RUKOILLAAN:

Seuraavassa kirjeessä tarkempi info.

RUKOUS-DAVAR 25.–26.11.2017
Iso Kirja -opistolla
Rukousta, opetusta ja ylistystä
Ohjaajina Harri P. ja Pekka Väätäinen (musiikki)
Kaikki Israelista ja juutalaistyöstä kiinnostuneet
tervetuloa!

Ilmoittautumiset: seminaarisihteeri@isokirja.fi / Puh. 040 732 1884

AA Että Herra antaa Paulalle
taivaallista voitelua puolan
kielen opiskeluun Varsovassa
syyskaudella 2017.
AA Syksyn kaikki srk-vierailut ja
tapahtumat
AA Syksyn uuden Lech L’cha
-raamattu- ja opetuslapseuskurssin opiskelijoiden puolesta
AA Johdatusta Tiborille (suomalainen nuori mies), joka lähti
lokakuussa Haifan yliopistoon
opiskelemaan hepreaa

DAVAR-yhteistyön uutiskirje ilmestyy 6–7 kertaa vuodessa Fida Internationalin, Avainmedian ja Syväntöjen raamattutyön toimesta.

DAVAR-KIRJEEN OSOITTEENMUUTOKSET:
• fida@fida.info / 010 505 7777
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Saaja
Mottagare
Maksajan
nimi ja
osoite
Betalarens
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adress
Allekirjoitus
Underskrift

Tililtä nro
Från konto nr

FI4122871800005256
Fida International ry
PL 105, 00811 Helsinki

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
412229
412216
412232
12247

Juutalaistyö kotimaassa
Työ Israelissa
Juutalaistyö Euroopassa
Holokaustityö
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: Keräyslupa Ra/2016/761, voimassa 1.1.2017 – 31.12.2021 (koko
Suomi paitsi Ahvenmaa). Myöntänyt Poliisihallitus 10.11.2016. Kerätyt varat on
tarkoitus käyttää mainittuna aikana Fida International ry:n lähetystyöhön.

KIRJETTÄ VOI TILATA SEURAAVILTA HENKILÖILTÄ:
• Israel- ja juutalaistyön koordinaattori Mari:
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

