
 

Kuten voitte nähdä vuorinäkymästä, olemme nyt 

Norjassa. Tuo kuva otettiin ikkunastamme. 

Olemme olleet täällä nyt melkein kolme viikkoa.  

 

Pariskunta, jonka näette, on Rolle ja Anne Aalto, ja 

kuorma-auto kuuluu heille. He ovat vastaus 

rukoukseemme, että Jumala varustaisi kuorma-

auton tai jotakin tarpeeksi isoa, ettei meidän 

tarvitsisi tehdä neljää matkaa sen kokoisen 

peräkärryn kera, jota saisimme laillisesti vetää tila-

autollamme. Kaikki, mitä meillä oli, mahtui tuohon 

kuorma-autoon. Aallot olivat myös ensisijainen 

apumme kaiken kantamisessa pitkien portaiden 

päähän asuntoomme. Lisäksi eräs norjalainen 

ilmaantui painavimpia tavaroita varten.  

 

Mitä tahansa puuttui, Herra varusti uuden 

vuokraisäntämme kautta. Jätimme joitakin 

tavaroita, joita meillä oli Suomessa, Punaiselle 

ristille tai Ilmestysmaja- palvontakeskukselle 

Lahdessa. Vuokraisäntämme varusti paremmat 

versiot noista tavaroista, kuten kaksi säädettävää 

nahkanojatuolia – kapteenityylistä. Herra on 

siunannut meitä. 

 

Emme pidä kokouksia Norjassa ennen kuin 5.12., ja 

sitten aloitamme jälleen tammikuussa 2011. Siihen 

asti suurin osa kokouksista on Suomessa ja yksi 

viikonloppu Tukholmassa, Ruotsissa. 

 

Kuitenkin siitä alkaen kun olemme olleet täällä, 

meitä on kutsuttu rukoilemaan usean kirkon 

jäsenen ja nuoren uskovan puolesta. Syy 

rukoukseen vaihteli sairaudesta ja vauriosta 

lakiasioihin. Joissakin asioissa täytyy odottaa 

tuloksia. Mutta halleluja, kolmessa tapauksessa 

parantuminen seurasi lähes välittömästi.   

 

Mielestäni paras oli kolmevuotias sairaalassa oleva 

poika, jolla oli kuumetta 39 C sekä ihottumaa. 

Neuvoin isää laittamaan kätensä poikansa päälle ja 

rukoilemaan niin kuin johdin häntä.  

 

Minuuttien sisällä poika rupesi nukahtamaan, 

hänen vanhempansa havaitsivat, että hänen 

lämpönsä oli normaali, ja lääkäri tuli sisään 

varmistamaan sen ja havaitsemaan, että 

ihottuma oli poissa. Isä kertoi minulle 

haluavansa oppia tämän ja kysyi kuinka kauan 

olemme täällä. 

 

Eräs seurakunnan johtaja kertoi meille 

haluavansa järjestää kokouksia kanssamme 

noiden asioiden opettamiseksi 2011 vuoden 

kuuden ensimmäisen kuukauden aikana. Toiset 

pastorit ja johtajat ovat jo ilmaisseet halun, että 

tulisimme ja auttaisimme. Sen tähden olemme 

täällä.  

 

Joten asiat ovat järjestymässä ja asettumassa 

kohdilleen. 

 

Ole kiltti ja rukoile, että 

oleskelulupahakemuksemme hyväksytään niin 

lyhyessä ajassa kuin mahdollista. Ilman sitä 

emme voi kunnollisesti aloittaa palvelutyötä 

täällä.  

 

Jotkut teistä, jotka rukoilevat ja harkitsevat 

meidän tukemistamme taloudellisesti, voitte 

auttaa nyt. Meidän täytyy osoittaa Norjan 

ulkomaalaisrekisteröinnille, että meillä on 

enemmän rahoitusta elämiseen kuin armeijan 

eläkkeemme. Meidän täytyy osoittaa hyvä 

tukimalli seuraavan kolmen, neljän kuukauden 

aikana. Ole Hengen johtama, kuinka paljon, 

mutta nyt on sen aika. 

Kiitämme Jumalaa kaikista teistä ja odotamme 

näkevämme joidenkin teistä vierailevan 

auttamassa meitä, mutta myös näkemässä 

Norjan kauneuden. Se on ihmeellistä! 

 

Kevin and Deborah Maritn 


