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Palatsiseurakunnan jäsenet,
Jukka Hammarénin lähettäjät,
työn tukijat ja ystävät

Onko sähköpostiosoite
muttunut?
Lähetä ajan tasainen tieto:
toimisto@palatsi.net
KIITOS!
"Minä tulen pian, ja palkkani on minun mukanani antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. Minä olen
A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. Autuaita ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi
oikeus elämän puuhun ja että he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin.” Ilm. 22:12-14
Kuninkaasi tulee

Sak 9:9 Iloitse suuresti, tytär Siion, riemuitse, tytär Jerusalem, sillä
sinun kuninkaasi tulee sinulle! Vanhurskas ja auttaja hän on, on
nöyrä ja ratsastaa aasilla, aasintamman varsalla.
Olin pääsiäisen aikaan lomailemassa Israelissa ja sain myös osallistua
Palmusunnuntain kulkueeseen Öljymäeltä Jerusalemin vanhaan
kaupunkiin. Sain siis kulkea samaa reittiä kuin Jeesus ratsastaessaan
aasilla Jerusalemiin.
Joh. 12:12-13 Seuraavana päivänä suuri kansanjoukko, joka oli
saapunut juhlille, sai kuulla, että Jeesus oli tulossa Jerusalemiin. Silloin
ihmiset ottivat palmunoksia, lähtivät häntä vastaan ja huusivat:
"Hoosianna! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä, Israelin
kuningas!"
Kulkueessa oli tuhansia osallistujia kymmenistä eri maista. Oli
mahtavaa laulaa ylistystä Jeesus kuninkaalle ja kokea Pyhän Hengen
yhteyttä muiden kulkijoiden kanssa. Siellä ei kyselty oletko Katolinen,
Ortodoksi vaiko protestantti. Saimme kokea olevamme Taivaan Isän
lapsia eikä eroavuuksiin kiinnitetty huomioita.
Tässä kuvassa olemme kulkemassa Leijonaportista sisään vanhaan
Jerusalemiin, eli sama portti josta Jeesus on yläkuvassa tulossa sisään.
On todella vapauttavaa että Jeesus saa olla Herramme ja kuninkaamme. Toisena vaihtoehtona on että joku
muu hallitsee elämäämme ja yleensä se on synti joka hallitsee jos Jeesus ei saa olla Herramme. Ihminen voi
kuvitella toteuttavansa omaa tahtoaan vaikka onkin synnin kahleissa.
Palatsiseurakunnan Tule Pyhä Henki -illat su klo 16
toukokuun loppuun saakka. Väinölänkatu 26, Tampere
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Tuki työlle ja lahjoitukset
FI58 2362 1800 0286 29
viite 205151 srk:n toiminta
viite 4556 Intia, Alavala Yesupadamin
ja Jacob Marinenin läh.työ.
Jukka Hammarénin työn tuki:
FI96 1395 3000 1016 13 viite 2202

Jeesus-marssin 30.4.-1.5.su-ma tiedot kirjeen lopussa
Useita tilaisuuksiamme on katsottavissa netissä
http://bambuser.com/channel/Palatsiseurakunta

Tervetuloa!

Keräyslupa Poliisihallitus 3.8.2016 No RA2016/385. Keräysalue Suomi
lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Keräysaika 3.8.2016-31.7.2018
Lahjoitetut varat käytetään viitetiedon mukaisesti Palatsiseurakunnan
toimintaan, lähetystyöhön ja Jukka Hammarénin tekemän hengellisen
työn tukemiseen.
Lisätiedot www.palatsi.net

Postiosoite
Simotuntie 13
33480 YLÖJÄRVI
toimisto@palatsi.net
www.palatsi.net
040 531 2512

Kävimme myös Jordaniassa Nebo -vuorella jossa Mooses
katseli kohti luvattua maata. Sinne oli pystytetty myös
kuvassa näkyvä risti joka kuvastaa Mooseksen kädessään
pitämää vaskikäärmettä. Joka siihen katsoi ei kuollut
käärmeen puremaan.
Tämän alla oli raamatunkohta Joh. 3:14-15. Ja niin kuin
Mooses korotti käärmeen autiomaassa, niin on Ihmisen
Poika korotettava, että jokaisella, joka uskoo häneen, olisi
iankaikkinen elämä.

Puutarhahaudalla pidimme pienen hartaushetken.
Haudan ovessa luki: ”Hän ei ole täällä sillä hän on
ylösnoussut”
Mekin saamme olla ylösnousseen Jeesuksen todistajia kun
saamme kokea Hänen läsnäoloaan ja johdatustaan
elämässämme. Jumala on antanut Pyhän Henkensä
sydämeemme jotta voisimme tuntea Hänet läheisesti
vaikka emme Häntä näekään.

Hotellimme (Ron Beach) pääoven vieressä oli
Suomen ja Israelin liput vierekkäin. Siinä on uuden
liiton ja vanhan liiton merkit.
Rukoillaan että Israel saisi pian nähdä Jeesuksen
luvattuna messiaana ja että Suomalaisetkin pitäisivät
turvansa Jeesuksessa.

Timo Antila
Hän sanoi minulle: - Nämä ovat päässeet suuresta ahdingosta.
He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä. Ilm. 7:14
RUKOUSVUOROKAUSI 24h
su 30.4.
klo 16-18 Rukousta kodeissa
klo 18-19 Ylistys- ja rukousilta, Lähetyskoti,
Hämeenpuisto 41, Tampere
klo 19-21 Rukouskävely Tampereen vappuyössä
klo 21-24 Rukousilta, Lähetyskoti

ma 1.5.
klo 00-10 Rukousyö, Lähetyskoti
klo 10-12 Tampere rukoilee -rukousaamu,
Aleksanterin kirkko
klo 12:00 Hyväntekeväisyyslounas, Aleksanterin
kirkon alakerta
klo 12:30 Jeesus-marssin alkutilaisuus, Aleksanterin kirkkopuisto
klo 13:30 Jeesus-marssi lähtee Aleksanterin kirkolta
klo 14-16 Suomi 100v. Ristin maa -juhla, Tampereen tuomiokirkko Kings Kids
ja Jippii-kuoro ja –orkesteri

Su 30.4. klo 18-Jeesus-marssin
rukousyön kahvilateltta
Koskipuisto,
Sähkölaitoksen lähellä
Nyyttäritarjoilut
Tuo mitä Sinulle sopii:
•Termareissa kahvi,
tee, kuuma vesi,
kaakao, mehu.
•Tarjottavaa
•Letunpaistajia,
taikinaa, välineitä
•Makkaraa, munkkeja...
p. 0400 918 299 Liisa
Palvellaan kaikkia

