
 

Hei vuonna , 

 

Helmikuu ja maaliskuu ovat olleet mielenkiintoisia 

kuukausia, paljon lunta ja tuulta. Ihan kuin olisi 

satanut lunta suunnilleen joka päivä. Kevin ja minä 

olemme lapioineet lunta ajotieltä ja jopa katolta. 

Olemme kolanneet lunta niin monta kertaa, että 

olemme seonneet laskuissa. Mutta kaikesta lumen 

poistamisesta johtuvasta työstä huolimatta nautin 

katsellessani lumen tuloa ja tuntiessani kaminassa 

palavan tulen lämmön.  Meillä on todellakin ollut 

maalis-myrskyt Harstadin seudulla. Yhtenä päivä 

oli niin tuulista, että kun kävelimme sataman 

lähettyvillä, jouduimme pitämään kiinni 

hatuistamme, etteivät ne lentäisi mereen. Aallot 

löivät läpi laiturin aukoista ja menivät juuri ja juuri 

Kevinin ohi, kun hän ohitti aukon. 

 

Kuvat, jotka näet. On otettu Harstadin 

ensimmäisestä lasten lumihulluttelupäivästä. 

Näimme paljon lapsia kouluista nauttimassa 

päivästä. Oli tosi hauska nähdä heidät laskemassa 

alas lumikukkuloilta. Riemunkiljahdukset saivat 

minut nauramaan. Voit nähdä enemmän kuvia 

tuosta päivästä Kingdom Expansion Ministries 

Internationalin Facebook-sivulta. 

 

Meillä on vieras, joka tulee ikkunan kautta. 

Naapurin kissa on huomannut heikkouteni ja 

ilmestyy katolle, ikkunamme ulkopuolelle, 

koputtamaan ikkunaan saadakseen 

erityishuomiota. Olen iloinen, että hän tulee vain 

lyhyille vierailuille ja joku muu pitää hänestä 

huolta, koska matkustamme niin paljon. 

 

Olemme tehneet valmisteluja huhtikuun Suomen 

matkaamme varten. Odotamme ilolla, että 

näemme kaikki rakkaat ystävämme ja saamme 

viettää Jumala-aikaa heidän kanssaan. 

 

Olen opiskellut rukousta ja paastoa. On 

ihmeellistä, miten voimallisia nämä aseet ovat. 

Jesus puhui niistä Matteus 17:14-21:ssa. Tämä on 

kertomus riivatusta pojasta, jonka puolesta 

opetuslapset olivat rukoilleet, mutta lapsi ei ollut 

muuttunut. 

 

 

Matt. 17:18-21 (1992 käännös) 

 18 Jeesus käski ankarin sanoin pahan hengen 

poistua, ja se lähti pojasta. Siitä hetkestä poika 

oli terve. 19 Kun he olivat taas keskenään, 

opetuslapset kysyivät Jeesukselta: "Miksi me 

emme kyenneet ajamaan sitä henkeä 

pojasta?" 20 "Koska teillä on niin vähän 

uskoa", vastasi Jeesus. "Totisesti: jos teillä olisi 

uskoa edes sinapinsiemenen verran, te voisitte 

sanoa tälle vuorelle: 'Siirry täältä tuonne', ja se 

siirtyisi. Mikään ei olisi teille mahdotonta. 

[ 21 Tämä laji ei lähde muulla kuin rukouksella 

ja paastolla."] 

 

 

Näemme tässä opetuslapset, jotka ovat olleet 

Jeesuksen kanssa, nähneet ihmeet, jotka hän 

teki, ja olivat jopa tottuneet tekemään ihmeitä 

itsekin. Mutta he eivät pystyneet vapauttamaan 

poikaa. Jesus kertoo heille, että demonit eivät 

tulleet heitetyksi ulos heidän epäuskonsa takia. 

Miten päästä eroon epäuskosta? Vastaus: 

rukous ja paasto. Paasto saattaa meidät 

asettamaan lihamme kontrollin alle tietyksi 

ajaksi viettääksemme aikaa rukouksessa 

taivaallisen Isämme kanssa. Usko nousee 

meissä Jumalan kanssa vietetyn ajan kautta. 

Tässä ihana asia paastosta; se voi olla 

kaikenlaatuista paastoa, lyhyen tai pitkän ajan. 

Muista, että Jumala katsoo sydämeesi, ei siihen, 

millainen paastosi on tai miten kauan paastoat. 

Han haluaa sinun paastoavan, koska haluat 

kasvaa Jumalassa. 

 

Matt. 6:16  Ja kun paastoatte, älkää olko 

synkännäköisiä niinkuin ulkokullatut; sillä he 

tekevät kasvonsa surkeiksi, että ihmiset 

näkisivät heidän paastoavan. Totisesti minä 

sanon teille: he ovat saaneet palkkansa.   

 

Niinpä harkitse ajan laittamista sivuun Jumalan 

kanssa rukousta ja paastoa varten ja sitten vain 

tee se. Tulet näkemään muutoksen 

vaelluksessasi Jumalan kanssa. 

 

Ylistys Jumalalle Hänen valtavasta 

rakkaudestaan! 

 

                  Kevin & Deborah Martin  


