
Ihanille ystävillemme, 

Kiitämme teitä kaikkia siitä, että seisotte rinnallamme 

vaikeana aikana. Tulemme olemaan Yhdysvalloissa syy-

skuun loppuun saakka emme vain solmiaksemme tilivelvol-

lisuussuhteen jonkin palvelutyön kanssa täällä vaan myös 

rekisteröidäksemme palvelutyömme USA:ssa nimellä King-

dom Expansion Ministries International (Jumalan valtakun-

nan laajentumisen kansainvälinen palvelutyö). Olemme kii-

tollisia kustakin teistä. Sen tietäminen, että olette kans-

samme hengessä ja valmiina vastaanottamaan meidät pal-

atessamme, on suunnaton lohdutus. 

 

Paavali kertoi filippiläisille oppineensa olemaan tyytyväinen 

silloin, kun hänellä oli kaikkea tarvitsemaansa tai silloin, kun 

hän kärsi puutetta perusvälttämättömyyksistä. Hän tiesi, 

että molemmissa tilanteissa Jumala oli hänen kanssaan ja 

oli antanut hänelle armon olla rauhassa tietäen, että Jumala 

oli tarpeeksi. Varmasti filippiläiset muistivat kuinka Jumala 

oli ravisuttanut paikallista vankilaa Paavalin ja Siilaan 

ollessa lukittuina kahleissa keskiyöllä vuosia aikaisemmin. 

Jumala vapautti heidät, koska he lauloivat ylistyslauluja Ju-

malalle, vaikka heidät oli hakattu ja heitetty vankilaan.  

 

Olimme odottaneet nauttivamme suomalaisesta kesästä 

teidän kaikkien kanssa. Suomalaisten kesien lämmin ja 

miellyttävän kuiva ilma on ilo meille 14 vuoden kuumien, 

kosteiden Floridan kesien jälkeen, joissa päivästä päivään 

ulkona käveleminen tuntuu saunalta. Vaikka täällä on 

kuuma, Jumala on hyvä. Kuumimmat päivät olivat aikana, 

jolloin olimme poissa. Autoimme tytärtämme ja hänen per-

hettään muuttamaan Floridasta Missouriin; lähelle Kansas 

Cityä. He muuttivat sinne ollakseen osa International House 

of Prayeriä (IHOP, Kansainvälinen rukoustalo). Vietimme 

siellä kolme viikkoa heidän kanssaan – saaden heidät aset-

tumaan taloksi. Ollessamme siellä tapasimme useita 

IHOP:n johtajia ja olimme siunattuja istuessamme mukana 

Healing Room –palveluistunnoissa ja harjaannuttamisistun-

noissa.  

 

IHOP tekee yhteistyötä palvelutöiden kanssa monissa 

maailmanosissa. Kuulimme, että he tekevät yhteistyötä 

YWAM:n (Lähetysnuorten) kanssa sisällyttääkseen 24/7-

rukousaloitteen Lähetysnuorten uuden leirin yhteyteen Nor-

jaan, Oslon pohjoispuolelle. Jumala on käyttänyt IHOP:n 

24/7-rukousta paikallisilla, kansallisilla ja kansainvälisillä 

areenoilla. He ovat aloittaneet tehokkaan palvelutyön autta-

akseen raskaana olevia naisia valitsemaan elämän abortin 

sijasta saattamalla heidät yhteyteen innokkaiden adoptiota 

hakevien parien kanssa. He ovat myös pääsemässä johtoa-

semaan lasten, nuorten ja aikuisten auttamisessa pakene-

maan ihmiskauppamarkkinoilta. He kutsuvat näitä hank-

keita oikeusteoiksi. Ja ne totisesti ovat sitä.  

Jumala on näyttänyt minulle, että Hän haluaa 
24/7-rukousta Skandinaviassa ja myös Healing 
Roomsin (”Parantavat huoneet”). Uskon, että 
meidän tulee tehdä yhteistyötä näiden palve-
lutöiden kanssa Suomessa, Norjassa ja kaik-
kialla Euroopassa sitä mukaa kuin Hän johtaa 
meitä. Jumala antoi pojalleni unen ennen kuin 
menimme IHOP:iin, jossa ostimme vanhan ho-
tellin jostakin Skandinaviasta. Kävellessäni 
sisään IHOP:n rukoushuoneeseen ja näh-
dessäni Healing Roomsin pitkin seiniä muistin 
poikani unen. Tarpeetonta sanoa, että olen in-
noissani. He kokevat uskomattomia ihmeitä 
noissa parantavissa huoneissa.    
 
Apt. 10:38: ”  te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä 
Hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen Na-
saretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hy-
vää ja paransi kaikki perkeleen valtaan jou-
tuneet; sillä Jumala oli hänen kanssansa”. 

   

Jeesus ei saa aikaan meille sairautta. Pa-

holainen saa. Jeesus vapauttaa meidät pa-

holaisen teoista elämässämme. Se on Hänen 

tahtonsa ja todiste siitä, että Hänen valtakun-

tansa on todellakin tullut. 

 

Meillä on ilo ilmoittaa, että Suomessa meidän 

palvelutyömme nimi on virallisesti muutettu 

Kingdom Expansion Ministryksi. Kiitos teille kai-

kille meidän auttamisestamme Jumalan laa-

jenevan valtakunnan todellisuuden tuomiseksi 

Suomeen, Norjaan ja koko Skandinaviaan. 

Olette kaikki tärkeä osa sitä, mitä Jumala tekee 

palvelutyössämme sekä niissä palvelutöissä, 

joissa olette osallisina omilla alueillanne.  

 

                Ylistys Jumalalle kustakin teistä!  

 

                  Kevin & Deborah Martin  

IHOP:n palvelutyön  

edelläkulkijoiden  

koulun takaseinä. 

          Meidän vävymme, Daniel, 

 IHOP:n maailmanlaajuisen  

rukoushuoneen edessä.  
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Korealaisella naisella, joka nim
ittää itseään  
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Skandinavia rukousaiheena Herralta. 


