www.davar.fi

uutiset

Fida Internationalin
ja Avainmedian yhteinen
Israel- ja juutalaistyön
uutiskirje

Nro 7/2017

Kuva: MP

”Ei Jumala ole hylännyt kansaansa, jonka hän edeltä käsin on valinnut.” Room. 11:2

Rakkauden lähettiläinä

P

uolassa vaikutti Halina-sisar, joka
taisteli 2. maailmansodan aikana
puolalaisten vastarintaliikkeessä natsimiehitystä vastaan. Myöhemmin elämässään hän sai kuitenkin Herralta toisenlaisen
kutsumuksen. Kommunistisessa Puolassa,
jossa juutalaisia oli enää vähän jäljellä ja jossa Israelista ei saanut enää mitään tietoa, Halina levitti juutalaistyön näkyä puolalaisten
kristittyjen keskuuteen. Puolan lähettimme
Paula on tutustunut useisiin puolalaisiin uskoviin, jotka kertoivat Halinan tartuttaneen
heihin rakkauden juutalaisiin. 1980-luvulla monet kristityt auttoivat juutalaisyhteisöjä vierailemalla vanhusten luona auttamassa mm. juutalaisten juhlien järjestelyissä. He
saivat myös nähdä, miten tämä työ kantoi
iankaikkista satoa juutalaisten parissa. Halina on jo lähes 100-vuotias ja odottaa taivaskotiin pääsyä. Hänen elämänsä on esimerkki siitä, miten yksi ihminen voi levittää niin

moniin rakkauden Jumalan omaisuuskansaa
kohtaan.
Oma äitini oli esirukoilija, joka uskollisesti palveli seurakuntamme keskellä vuosikymmeniä, mm. keittiöllä valmistaen lähetyslounaita ja näin mahdollisti muiden lähtemisen.
Syyskuussa hän sai aika äkillisesti taivaskutsun. Jälleen yksi vilja leikattiin taivaan aittoihin. Olen kiitollinen siitä esimerkistä, jonka
hän jätti uskollisesta palvelemisesta.
Kuluneen vuoden aikana olemme saaneet
nähdä, miten ovia Euroopan juutalaisten pariin on avautunut. Kiitämme Puolasta, joka
on uusi työmme kohde tänä vuonna. Israelissa ollessani kuulin, miten Hyvän Sanoman
vastaanotto on paljon avoimempaa kuin aikaisemmin mm. Jerusalemissa. Myös messiaanisten juutalaisten ja arabiuskovien yhteys
on esimerkki siitä, miten Messias yhdistää Iisakin ja Ismaelin jälkeläisiä. Välillä joudumme kyynelin kylvämään siihen maaperään,

jonka Herra on itse kullekin meille antanut.
Mutta saamme myös ajan tullen olla riemuiten leikkaamassa.
Sinä, uskollinen työmme tukija, joka esirukouksin ja taloudellisesti olet ollut mukana
jälleen kuluneen vuoden aikana tässä yhteisessä arvokkaassa työssämme, lämmin kiitos Sinulle! Saakoon Jumala nostaa täällä rakkaassa 100-vuotiaassa Suomen maassa yhä enemmän Halinan kaltaisia sisaria ja veljiä omalla
esimerkillään rakastamaan juutalaiset Messiaalle ennen Hänen paluutaan. Jumalan Sana
ei tyhjänä palaja!
Siunattua Messiaamme Syntymäjuhlaa ja
armorikasta Uutta Vuotta!
MARI P
Israel- ja juutalaistyön
koordinaattori
Fida International
0404508218
juutalaistyonkoordinaattori@fida.info
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Paula Varsovassa.

V

iime vuonna Herra toi Berliiniin
useita hepreaa puhuvia lähettejä.
Niinpä ymmärsin, että Herra johdattaisi minut seuraavaan juutalaistyökohteeseen. Kysyin silloin esimieheltäni Berliinissä neuvoa, mikä eurooppalainen kaupunki saattaisi tulla kysymykseen. Hän kertoi
nähneensä Varsovassa satoja israelilaisia turisteja muutaman päivän aikana ja suositteli minulle ”vakoilumatkaa” Puolaan. Lokakuussa 2017 kävin Varsovassa ja näin, että
tuosta kaupungista on todellakin tullut israelilaisten uusi suosikkikohde. Se on hieman

yllättävää, sillä juutalaiset ovat kokeneet
Puolan hyvin antisemitistisenä maana viime
aikoihin asti eivätkä juuri ole halunneet matkustaa sinne – koululaisryhmien holokaustiaiheisia opintomatkoja lukuun ottamatta.
Jokin on alkanut muuttua. Puolasta on
vastikään tullut yksi israelilaisten suosituimmista matkakohteista. Uusi Juutalaismuseo
vetää juutalaisia turisteja niin Israelista kuin
muualtakin. Halpalentoyhtiöt ovat alkaneet
myydä lentoja Puolan ja Israelin välille. Israelilaiset shoppailijat ovat löytäneet Varsovan
suuret ja edulliset ostoskeskukset. Sydämel-

I

läni on perustaa jonkinlainen työmuoto Varsovan israelilaisturistien pariin, mutta myös
tavoittaa paikallisia juutalaisia. Olen muuttanut Varsovaan 29.8. ja kokenut oloni täällä kotoisaksi. Ekat 6 kk keskityn erityisesti puolan opiskeluun. Kiitos, että rukoilette minulle työtovereita, sillä Varsovassakin
”eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän”!
Iloista Messiaan syntymäjuhlaa!

sraelilainen Aviram Eldar, Avainmedian
perustaman Yeshua Chai -nettitelevision
nykyinen johtaja, etsi Jumalaa eri uskonnoista, kunnes löysi Jeesuksen.
– Olin töissä maallisella radioasemalla,
kun vuonna 1997 koin jotain erikoista, kertoo Aviram.
– Olin jo pitkään kokenut itseni sisältä tyhjäksi. Lopulta huudahdin erään kerran
keskellä työpäivää:
– Paljasta itsesi minulle, Jumala!
– Siinä hetkessä tapahtui ihmeellinen
asia. Koin hämmästyttävää puhtautta, iloa ja
rauhaa, josta tiesin heti vailla mitään epäilystä, että Jumala on olemassa. Kokemus kesti
vain sekunnin, mutta olin vakuuttunut.
Aviram sai Uuden testamentin ja alkoi
lukea sitä.
– Kaikki lukemani oli niin kaunista!
Hämmästyin, Jeesushan oli tosi juutalainen!
Siis veljeni!
Vahvasta kokemuksestaan huolimatta
Aviram alkoi pohtia, että ehkäpä Hänen lisäkseen on muitakin totuuksia.

sa Keuruulla pian 10 vuotta. Niinpä 2018
on juhlavuosi! Olen kiitollinen Israelin Pyhää kohtaan, siitä kaikesta mitä on vuosien
aikana tapahtunut tässä koulutuksessa ja niiden ihmisten elämässä, jotka ovat osallistuneet opetukseen. Lisäksi se on ollut oman
kutsumuksen vahvistumisen aikaa.
Tärkeää huomioida! Tämä ”vanhamuotoinen” Davar-koulutus opistolla jatkuu
vain 2018 vuoden ajan. Monilla on käymättä joku kursseista ja nyt sen voi suorittaa. Samalla ehtii mukaan uudet opetuksesta kiinnostuneet koko kierrokselle. Niinpä tarkastuksessa huomasimme, että monilla puuttuu
joku kursseista niin, että saisi oman diploman, jonka jälkeen voi osallistua Davar IV-

kurssille. Se järjestetään Israelissa lokakuussa 2018. Ohessa ensi vuoden Davar-kurssit.
Ilmoittautua voi suoraan kurssisihteerille Iso
Kirjaan, seminaarisihteeri@isokirja.fi
Evankeliumissa on yhä Jumalan voima! Paavali, pakanain apostoli rakasti juutalaisia ja kirjoitti: Room. 1:16, ”Minä en
häpeä evankeliumia, sillä siinä on Jumalan
voima, itse kullekin pelastukseksi juutalaiselle ensin.” Voi kuinka tämä on totta edelleen! Nyt kannattaa syventää Israel-tietoutta
ja valmiuksia kohdata juutalaisia. Vaivannäkömme ei ole turhaa Herrassa!

2.–4.2.2018

HÄMEENLINNAN HELLUNTAISEURAKUNTA
Turuntie 12

Harri Kröger

Davar-kurssit vuonna 2018
12.–14.1.

Avainmedialta voi tilata kanavasta kertovia
infokortteja.
kauppa.avainmedia.org tai
info@avainmedia.org
Tilaa samalla 12-kertaa vuodessa ilmestyvä
Avainmedia-lehti veloituksetta!

FIDAN VUOSITTAINEN Israel-konferenssi järjestetään 2.–

PAULA J. VARSOVASTA

Davar I

Yeshua Chai

Ennalleen asettamisen
aika

Shalom, opiskeleva davarilainen!
DAVAR-KURSSEJA on pidetty Isossa Kirjas-

Aviram heittelehti viisi vuotta eri uskontojen pauloissa.
– Lopulta kysyin: ”Jumala, mikä on totuus?”
– Seuraavana päivänä kaksi kristittyä tuli
puhumaan minulle Jeesuksesta. Ymmärsin
vihdoin, kuka on oikea Jumala.
Aviramin elämä messiaanisena juutalaisena alkoi sinä päivänä. Myöhemmin hän
liittyi seurakuntaan ja oppi siellä lisää Jeesuksesta.

ERIC BENSON
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ERIC BENSON &
ELIEL FOS
Haifa, Israel
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sapattiateria
Katso info:
www.davar.fi

4.2.2018 Hämeenlinnan helluntaiseurakunnassa. Puhujiksi saamme Eliel Fosin ja Eric Bensonin Haifasta Israelista. Eliel Fos toimii nuorisopastorina ja on johtanut usean
vuoden ajan messiaanisten nuorten Käsi kädessä -matkoja Auschwitziin yhdessä saksalaisten nuorten kanssa. Eric
Benson on Haifassa toimivan Voiton Talo- kuntoutuskodin johtaja ja toimii Karmel-vuoren seurakunnan vanhimpana. Hän on tunnettu innoittavana raamatun opettajana.
Benson ja Fos ovat vierailleet aikaisemmin Fidan Israel-konferensseissa. Konferenssin teema on ajankohtainen ja mielenkiintoinen ”Ennalleen asettamisen aika”. Tämän kaltaiset tapahtumat ovat monesti ponnahduslautoja johonkin
uuteen. Uskon, että tämän viikonlopun aikana Jumala tulee puhumaan monille. Saamme kuulla Jumalan suunnitelmista Israelin ja juutalaisen kansan kohdalla. Varaa aika kalenteriisi ja tule helmikuussa Hämeenlinnaan! Katso Elielin
ja Ericin tervehdysvideo www.davar.fi Fb: Israel Conference
Tammikuun Davar kirjeessä lisää konferenssista.
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SEURAKUNTAVIERAILUJA
Mari P.
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Hilkka Puputti ja
Marja-Liisa Turunen
Su 21.1. klo 11 Someron helluntaisrk

Tammikuussa järjestetään järjestyksessään toinen Ystävyyden silta -konsertti, jonne kutsumme holokaustista selvinneitä vanhuksia sekä
Unkarin uskovia yhteensä 500. Tapahtuman tarkoitus on olla yhteyden
rakentajana juutalaisten ja kristittyjen
välillä. Rukouksemme on, että voisimme olla Jumalan rakkauden kanavina tämän tapahtuman kautta! Voit
olla mukana tukemassa tapahtumaa
lahjoittamalla alla olevalle Holokaustityön kohteelle! MARI

			
KIITETÄÄN:

AA Paulan hyvästä asunnosta ja
nopeasta kotiutumisesta Varsovaan
AA Marin kuluneesta vuodesta,
varjeluksesta ja johdatuksesta
kaikilla matkoilla
AA Sapatti-illat Manosilla Espanjassa
AA Budapestissa avautunut yhteys
kehitysvammaisten ryhmäläisiin
ja heidän vanhempiinsa
AA Israelissa seurakuntien yhteiset,
monipuoliset nuorisoleirit, mm.
armeijaan valmistavat leiriviikot
AA Israelin Pipliaseuran evankelioimistyö kantaa hedelmää
AA Syksyn 24:stä Lech L’chan kurssista

RUKOILLAAN:

AA Paulalle hyviä työtovereita
AA Uskovien nuorten puolesta Israelin armeijassa
AA Helmikuun Israel-konferenssi
Hämeenlinnassa
AA Ystävyyden silta -konsertti
Budapestissa

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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• Avainmedia Lähetysjärjestö ry: Danske Bank IBAN: FI56 8000
1800 1807 55, BIC: DABAFIHH. OP IBAN: FI61 5132 0520 0080 12,
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• Keräyslupa: RA/2016/487, myöntäjä Poliisihallitus 15.9.2016
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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: 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 P.:
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

