
 

 

Hei kaikki, 

 

Olemme nyt Norjassa joulun ajan yli, ja voimme sanoa jotakin siitä 

tammikuussa. 

 

Marraskuun alkupuolella matkustimme Suomeen ja Ruotsiin 

pitämään kokouksia Kemissä ja Tukholmassa. Herra alkoi tuoda 

lävitsemme intohimoa Hänen tahtonsa puolesta; että ihmiset 

saisivat siitä otteen ja he juoksisivat sen kanssa. Tukholmassa 

Kraftkällanissa tapasimme useita ihmisiä Afrikan kansoista, 

Nigeriasta ja Ghanasta, jotka olivat tulleet opiskelemaan yliopistossa 

tai rukoilemaan Jumalan liikkuvan Ruotsissa ja palvelemaan pastori 

Mikael Enroosia. Mitä ihmeellisiä Jumalan miehiä. 

 

Seuraavana viikonloppuna olimme takaisin Harstadissa, Norjassa, 

rukouskonferenssia varten Baptistien leirikeskuksessa nimeltä 

Rivermont. Toista vuotta peräkkäin Teen Mania lähetti 

nuorisoryhmän heidän ylistyskoulustaan matkustamaan Norjaan 

innostamaan tiivistä ylistystä. He aloittavat Rivermontista. Ylistys oli 

väkevää ja ihanaa. Nämä nuoret ihmiset rakastavat Jumalaa. 

Aikaisina aamuina ennen aamupalaa he kokoontuivat norjalaisten 

kanssa rukoilemaan ja me liityimme heihin. Nämä olivat intensiivisiä 

rukoushetkiä joidenkin tavattomien hetkien kera, joissa julistettiin 

Jumalan tahtoa, ilmestyslausumia ja profeetallisia sanoja Norjan ja 

Skandinavian ylle. 

 

Seuraava viikonloppu alkoi meille Kristent Fellesskapin johtajien 

kokoontumisen ensimmäisellä illalla. Herran työstä Filippiineillä ja 

Kiinassa kerrottiin ihania todistuksia. Me jaoimme näkymme ja 

Debby profetoi Norjan ylle. Myöhemmin kuulimme, että hyvin 

samanlainen profetia tuli viime vuonna, joka myös kertoi 

palvelijoiden ja maallikoiden tulosta pohjoiseen Norjaan olemaan 

osa Jumalan voimakasta liikkkumista. He ovat iloisia, että me 

olemme täällä. Mutta tuossa kokouksessa oli edustettuna 

kahdeksan eri kansaa:Ghana, Nigeria, Liberia, Kiina, Korea, Ukraina, 

USA ja tietenkin Norja. 

 

Seuraavana päivänä lähdimme palvelemaan kolmeen kaupunkiin 

Suomessa ja istumaan alas useiden avainhenkilöiden kanssa. 

Herran sana, joka alkoi vapautua kauttamme kuun alussa, syveni ja 

voimistui edelleen Debbyn käydessä toivottomuutta vastaan ja 

minun antaessani voimakkaan haasteen kilvoitella Jumalan tahdon 

puolesta, niin kuin uskonpuhdistajat ja herätyssaarnaajat ovat 

tehneet pimeistä ajoista saakka. Ihmiset vastasivat hyvin kussakin 

seurakunnassa ja kaikki nousivat ylös ottamaan haasteen vastaan. 

Yhdessä kokouksessa he kaikki seisoivat ja huusivat Jumalan 

puoleen ennen kuin pääsin loppuun. Ihmiset olivat niin kosketetut, 

että he tuskin pysyivät istuimillaan. He tulivat nälkäisiksi Jumalan 

puoleen ja päättivät vaeltaa Hänen tahtonsa täyteydessä. Ne olivat 

voimakkaita kokouksia ja saimme hyviä todistuksia – myöskin 

aiemmista kokouksista, joita olemme pitäneet niissä seurakunnissa. 

 

Matkustaessamme Debby rukoili lisää kuvia poroista. Löysimme 

kaksi tokkaa avoimilla pelloilla ja pysähdyimme kuvia varten. Toisella 

kerralla useita poroja tuli Debbyä kohti, mikä hämmästytti häntä. 

Sellaista ei ollut tapahtunut aiemmin. Ne jatkoivat tuloaan. Kun hän 

luuli niiden pysähtyvän tien penkalle, ne eivät tehneetkään niin. Yksi 

tuli hänen luokseen asti autollemme.  

 

 
Koska se näytti suuntaavan kohti avointa ovea, Debby 

sulki sen ja astui nopeasti syrjään epävarmana siitä, 

mitä se tekisi. Se vain seisoskeli lähellä ja näytti 

poseeraavan kuvia varten. Tämä on se poro, jonka 

näette hänen kuvistaan. Toiset tulivat tarpeeksi lähelle 

nähdäkseen ruokkisimmeko sitä yhtä mutta pysyen 

matkan päässä. Jumala oli vastannut hänen 

rukoukseensa. 

 

Joulu on lähestymässä. Joulussa on kysymys keskeisen 

historian tosiasian muistamisesta. Isä Jumala lähetti 

Poikansa noutamaan meidät takaisin kotiin Hänen 

luokseen. Mieti enkelien julistusta sinä yönä, kun 

Kristus syntyi: 

 

Luuk. 2:14: "Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa 

rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä 

tahto!"  

 

Enkelit julistivat loppua alusta. Tulos Kristuksen 33 

vuoden vierailusta maan päällä toisi lopun tuomiolle, 

tuomitsemiselle ja vihalle. Jeesus tuli kantamaan 

Jumalan vihan ja tuomion päällään, jotta Hän voisi 

julistaa ”shalom” ja Jumalan hyvää tahtoa meitä 

kohtaan. Jos me vain uskomme sen ja otamme sen 

vastaan, me voimme nauttia Jumalan rauhasta ja 

Hänen hyvästä tahdostaan meitä kohtaan tänä 

päivänä. Jumalalla on aina ollut hyvä mielessä 

ihmiskuntaa kohtaan ja kutakin meitä kohtaan 

yksilöllisesti. Mutta kukaan meistä ei voisi täyttää 

edellytyksiä Jumalan rauhasta ja hyvästä tahdosta 

nauttimiseen. Jeesus teki sen meidän sijastamme. Hän 

maksoi sen hinnan, jota kukaan meistä ei voisi maksaa. 

 

Nyt Isän tahto on se, että me uskomme sen, mitä 

Hänen Poikansa on saanut aikaan meidän 

puolestamme. Uskon kautta yksin voimme astua 

Jumalan hyvään, mieluisaan ja täydelliseen tahtoon, 

joka on se, että me menestymme ja olemme terveitä, 

niin kuin sielummekin menestyy. Tehdäkseen sen 

mahdolliseksi Jeesus lähetti Henkensä opettamaan 

meitä kuinka vaeltaa uskossa, niin että sielumme voi 

tosiaankin kukoistaa. Hän valmisti täydellisen 

lahjapakkauksen meille. Patterit mukana. 

 

Tämä on se sanoma, jota enkelit julistivat. Ollaan yhtä 

mieltä sen kanssa mitä Jumala on tehnyt ja otetaan 

vastaan Hänen lahjansa uskossa ja sitten levitetään 

sitä kaikille, jotka haluavat kuulla. Kristus on tullut! 

 

Ylistys Jumalalle kustakin teistä!                               

                  Kevin & Deborah Martin  


