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la oli tarjota hänen umpikujaan ajautuneessa elämäntilanteessa.
..tulkoon minun luokseni ja
juokoon

Baniyaksen
putoukset.

Jos joku janoaa..

”J

uhlan viimeisenä suurena päivänä
Jeesus seisoi ja huusi sanoen: ”Jos
joku janoaa, tulkoon minun luokseni
ja juokoon. Joka uskoo minuun sillä
tavalla kuin Raamattu sanoo, hänen
sisimmästään on juokseva elävän veden virtoja”. Joh. 7:37–38.
Kyseessä oli joka vuosi järjestettävä lehtimajanjuhla Jerusalemissa, jonne
Jeesus osallistui. Kansaa oli tavan mukaan paljon koolla. Jeesuksen erityinen
Raamatun tuntemus oli juhlien aikana
aiheuttanut hämmennystä juutalaisten
keskuudessa. Nyt juhlat alkoivat olla jo
päätösvaiheessa, kun odottamatta tapah-

tuu jotain mitä ei ollut ohjelmaan merkitty. Jeesus nousee puhumaan ja tarjoaa janoaville elävää vettä. Hän tiesi tilaisuutensa tulleen tarjota iankaikkista
elämää niille, jotka ehkä olivat janoisina tulleet oman elämäntilanteensa keskeltä juhlille.
Raamattu sanoo, että Jumalan Sana
ei tyhjänä palaja. Siksi meidän työmme
ei ole turhaa. Muutama luku taaksepäin
Jeesus kohtasi samarialaisen naisen Sykarin kaivolla, jonne hän oli tullut epätavalliseen aikaan päivästä, mutta selvästi Jumalan johdatuksessa. Silloin hän saa
kuulla elävästä vedestä, jota Jeesuksel-

Jeesus antoi lähetyskäskyssään tuon saman tehtävän meille, jakaa iankaikkista
Elävää vettä.
On etuoikeus saada olla mukana Israelin Raamattuseuran työssä Jerusalemissa.
Useasti he tarjoavat raikasta vettä Raamattukaupan ulko-ovella janoisille ohikulkijoille. Monet pysähtyvät juomaan.
Samalla heille kerrotaan siitä vedestä, jota
Jeesus Messias tarjoaa jokaiselle joka haluaa vastaanottaa iankaikkisen elämän.
Me tämän päivän uskovat elämme
suurten haasteiden keskellä. Kaikkialla
on janoisia ohikulkijoita. Tarvitsemme
Jumalan armoa ja viisautta jakaessamme
Elävää vettä. Kuivuutta on kaikkialla.
On tärkeää että seisomme Jumalan Sanan pohjalla, tekemättä kompromisseja.
Siksi haluamme edelleen olla mukana tässä arvokkaassa työssä, Jumalan iäti
kestävän Sanan levittämisessä.
Kiitos sinulle, joka rukouksin ja lahjoituksin olet mukana yhteisessä työssämme, sillä Jumalan Sana ei tyhjänä palaja.
MARI P.
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Yllä Jouni ja Anna-Maria Pursiainen Linnavuorella
Budapestissa. Oikealla kuva lähtöjuhlasta.

J

uutalaistyön lähettimme Jouni ja
Anna-Maria Pursiainen perheineen
ovat työskennelleet 5 vuotta Budapestin juutalaisten, lähinnä holokaustivanhusten sekä köyhien juutalaisperheiden
parissa. Jumala avasi ovet holokaustivanhusten pariin kolme vuotta sitten ja vuosi sitten he aloittivat työn köyhien juutalaisperheiden keskuudessa. ”Olemme
alusta asti tiedostaneet, että työtä on tehtävä hyvin pitkäjänteisesti kun otetaan
huomioon historialliset tosiseikat. Suhteiden luominen ja luottamuksen rakentaminen juutalaisyhteisössä on vaatinut
rohkeutta ja kärsivällisyyttä”, Jouni toteaa. Viimeisen vuoden aikana tapahtui
läpimurto, johon yksi osatekijä oli holokausti-kuoron Suomen kiertue, jota
Pursiaiset olivat organisoimassa yhdessä
kannattavien seurakuntiensa, Fidan sekä
Unkarilaisen juutalaisjärjestön kanssa.
”Nyt voi sanoa, että Jumala on avannut
ovia ihmeellisellä tavalla. Meidän tehtävämme on ollut poistaa kiviä Messiaan
tieltä tulla juutalaisten sydämiin Unkarissa”, Anna-Maria toteaa.
Pursiaisen perhe muutti heinäkuussa Suomeen Kela-vuodeksi. Kannattavat
seurakunnat halusivat kuitenkin mahdollistaa työn jatkumisen Budapestissa
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Jordan-joki.

ja yksimielisesti jatkaa kannatusta. Tulevan vuoden aikana Anna-Maria toimii
kokoaikaisena lähettinä Jounin tukemana. ”Tarkoituksenamme on tehdä muutamia teho-matkoja Budapestiin syksyn ja
kevään aikana, joilla tulemme tapaamaan
lukuisia juutalaisia ystäviämme, juutalaisjärjestön sekä Helluntailiikkeen johtajia
ja tiimiämme. Organisoimme Suomesta
käsin erilaisia tapahtumia sekä holokaustivanhuksille että köyhille juutalaisperheille. Avuksemme saamme myös aktioryhmiä Suomesta kannattajaseurakunnistamme”, Anna-Maria kertoo.
Suuri sovitustapahtuma
suunnitteilla
”Vuoden vaihteen tienoilla
aiomme järjestää yhteistyössä Fidan, Unkarin Helluntailiikkeen, Mazs juutalaisjärjestön sekä Hilfe und Hoffnung avustusjärjestön kanssa
tilaisuuden Budapestin Mom
Kulttuuritalossa, johon mahtuu n. 600 vierasta. Kutsumme tilaisuuteen holokaust
vanhuksia, eri seurakuntien
johtajia sekä juutalaisseurakuntien rabbeja. Tarkoituksenamme on että me kristittyinä eri seurakuntien edustajina pyytäisimme anteeksi
Holokaustin tapahtumia ja
esittäisimme julkilausuman,
jossa todetaan, että haluam-

me seisoa juutalaisten rinnalla, ettei historia enää koskaan toistaisi itseään.” Anna-Maria kertoo.
Tähän tarkoitukseen, erilaisten kulujen peittämiseksi, voit lahjoittaa alla olevalle holokausti-viitteelle, jos haluat olla
vaikuttamassa tällaiseen hengelliseen läpimurtoon. Tärkeää on myös rukoilla Pyhän Hengen viisautta ja johdatusta
Pursiaisille, jotka organosoivat tätä hanketta syksyn ajan.
MARI

K

esällä päättyi jälleen Lech L’chan raamattu- ja opetuslapseuskurssi, jossa
oli ennätysmäärä, 16 opiskelijaa. Nuoret
messiaaniset opiskelijat haluavat sydämestään kiittää sinua, joka olit mahdollistamassa heidän opiskelunsa kevään aikana.
Kevään Yksi uusi ihminen -matkallamme tapasimme muutamia heistä.
Alla heidän palautteitaan viime kurssilta:
”Kun tulin Lech L’chaan, halusin todella rakastaa Jeesusta aidosti ja elävällä tavalla. Ja todellakin tulin tuntemaan
Hänet, Pelastajani henkilökohtaisemmalla ja läheisemmällä tasolla. Herra paransi sydäntäni asioista joita olin läpikäynyt.
Kiitos Jeesukselle.”
”Voin todistaa, että tämän elämäni kilpajuoksun keskellä ymmärsin, että

minun todellinen lepo on Jeesuksessa, Jumalassa. Jae joka puhui minulle, oli: ’Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa.. niin
myös kaikki tämä teille annetaan’. Jokaisella askeleella tätä elämän kilparataa minun tulee pitää katseeni kiinnitettynä Jumalaan.”
”Meillä oli kolme kuukautta aikaa
oppia tuntemaan Herraa Jeesusta paremmin. Kolme kuukautta Hän valmisti meitä lähettääkseen meidät kertomaan muille, sisarillemme ja veljillemme, mitä saimme oppia ja vastaanottaa täällä – Mennä
eteenpäin! (hepreaksi Lech L’cha).”
”Meillä on elävä Jumala ja olemme
nähneet miten Hän toimii! Jeesus nousi ylös taivaaseen ja Hän on tulossa hakemaan omansa. Tämä kaikki on totta. Hän
elää!”

Tämän kaltaiset palautteet rohkaisevat varmasti sinua, työmme tukija ja
esirukoilija. Lokakuun alussa alkaa jälleen, nyt jo 20:s kurssi. Halukkaita opiskelijoita on paljon. Kiitos, kun edelleen
olet mukana mahdollistamassa monen
armeijansa päättävän messiaanisen nuoren Raamatun opiskelun. Loppusyksystä
kuulet lisää heidän terveisiään, kun tulen viettämään muutaman päivän heidän kurssillaan.
MARI
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Mari vierailee
To 24.9. klo 19 Laihian Hell.srk
Pe 25.9. klo 18 Jurvan Hell.srk
La 26.9. klo 18 Jalasjärven
Helluntaiseurakunta
Su 27.9. klo 11 Peräseinäjoen
Helluntaiseurakunta
Su 27.9. klo 16 Kauhajoen
Helluntaiseurakunta
Su 4.10. klo 11 Hämeenkyrön

Helluntaiseurakunta
Su 4.10. klo 19
Sastamalan Vapaaseurakunta
Su 11.10. klo 11 Poltinahon
srk-talo, Turuntie 34, Hämeenlinna (Hell.srk remontissa).
Su 11.10. klo 16 Hattulan
Helluntaiseurakunta

Marja-Liisa Turunen ja Hilkka Puputti
vierailevat

KIITETÄÄN
A Sankiloista, jotka ovat nyt
Espanjassa
A Onnistunut Saalemin kesän
aktiomatka
A Teltantekijäperhe lähti
syyskuussa Israeliin
A Seija ja Tomi lähtevät jälleen
lokakuussa Jerusalemiin
A Kevään Lech L’chan kurssista
A Jessica H. lähtee lokakuussa
Jerusalemiin opiskelemaan

RUKOILLAAN
A Life Tour (nuorten matka
Auschwitz-Unkari 16. - 22.9.)

To 3.9. klo 18
Lappeenrannan Helluntaiseurakunta

A Let my People in -sefardijuutalaisten konferenssi Gibraltarilla 23.–25.10.
A Jumalan johdatusta ja varjelusta Marin syksyn matkoihin ja voitelua tilaisuuksiin
A Johdatusta ja varjelusta läheteillemme
A Budapestin syksyn juutalaistapahtuman puolesta
A Pyhän Hengen täyteyttä
messiaanisiin seurakuntiin
A Mahdollisimman monella messiaanisella nuorella olisi mahdollisuus osallistua syksyn Lech L’chan kurssille

DAVAR-yhteistyön uutiskirje ilmestyy
7 kertaa vuodessa Fida Internationalin,
Avainmedian ja Syväntöjen raamattutyön toimesta. Kirjettä voi tilata seuraavilta henkilöiltä:
F Israel- ja juutalaistyön
koordinaattori Mari:
juutalaistyonkoordinaattori@fida.info
puh. 040 4508 218.
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Su 30.8. klo 16
Haminan Helluntaiseurakunta
Ke 2.9. klo 12
Kuusankosken Helluntaisrk

