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Onko sähköpostiosoite tai
yhteystietosi muuttuneet?
Lähetä ajan tasainen tieto

KIITOS!

25 v

Tuki työlle ja lahjoitukset

FI58 2362 1800 0286 29
viite 205151 srk:n toiminta
viite 4556 Intia, Alavala Yesupadamin 
ja Jacob Marinenin lähetystyö. 

Jukka Hammarénin työn tuki:
FI96 1395 3000 1016 13 viite 2202 

Jumala hallitsee koko maailmaamme. 
Maailma  on  nyt  polvillaan
viruspandemian  aiheutta-
mana.  Se,  minkä  varaan
yhteiskuntamme  on vuosi-
kymmenien  aikana  raken-
tunut,  ei  kestänyt  tätä
koettelemusta.  Talous  ei
ollutkaan  jumala,  jonka
varaan  kaiken  voisi
perustaa. Elämän tärkeim-

mät  asiat  ovat  nyt  arvossaan,  lähimmäisen
rakkaus ja toisistamme huolehtiminen. 

Uskon tämän tilanteen kääntävän suuren joukon
huomion  Jumalaan  ja  hänen  apuunsa,  elämän
tarkoitukseen  ja  siihen,  mitä  tämän  elämän
jälkeen tulee.
Tämä tilanne on seurakunnalle ja uskoville haaste
ja tilaisuus toteuttaa Jeesuksen antamaa tehtävää
kertoa  ja  todistaa  Hänestä,  rukoilla  ihmisten
puolesta ja johtaa heitä Jeesuksen omiksi.

Maaliskuussa 1995 olimme siivoustalkoissa Kino-
Palatsissa valmistelemassa pian alkavaa julkista
toimintaamme.  Silloin  oli  herätystä  ilman  omaa
ansiotamme. Olimme liikkeellä oikeaan aikaan ja
oikeassa  paikassa  Jumalan  johdatuksesta  ja
Hänen  antamaansa  näkyä  toteuttaen.
Tavoitteemme oli kertoa Jeesuksesta ja tavoittaa
niitä ihmisiä, joita perinteinen seurakuntatoiminta
ei tavoittanut - perinteisestä poikkeava kirkon ovi
toisten  kirkonovien  rinnalla.  Saimme  johtaa
ihmisiä  uskoon  ja  tarjota  ”kirkottomille”  uskoville
seurakuntayhteys,  mahdollisuus kasvaa uskossa
ja  mahdollisuus  elää  Jumalan  antamaa  kutsua
todeksi  yhdessä  toisten  kanssa.  Erityisesti  neljä
ensimmäistä vuotta olivat uskoontulon vuosia, jota

jatkui  pienemmissä  määrin  10  v  ajan.  Edellisen
yhteiskunnallisen  laman  jäljiltä  ihmiset  etsivät
Jumalaa ja saimme palvella tässä yhdessä toisten
kanssa. 

Odotan  tämänkin  yhteiskunnallisen  ja  jokaista
koskettavan henkilökohtaisen pysähtymisen ajan
kutsuvan  ihmisiä  etsimään  Jumalaa  ja  yhteyttä
Häneen. Meillä on edessämme uusi aika ja kutsu
palvella toisia, kertoa Jeesuksesta ja ottaa heitä
vastaan seurakuntiin.

Julkiset  kokoontumisemme  ovat  toistaiseksi
tauolla. Virusta ei voi nähdä, joten suhtaudumme
tartuntavaaraan  vakavasti.  Voimme  silti  palvella
kukin omassa lähipiirissämme ja rukoilla ihmisten
puolesta.  Yoytubessa on  lukuisia  tallenteita
tilaisuuksistamme  ja  ehkä  saamme  sinne  uusia
tallenteita ilman kokoontumisia.

Samalla  pyydän  huolehtimaan  seurakunnan
taloudesta tässäkin tilanteessa. Kun tartuntavaara
on  ohi,  meillä  voi  olla  paljon  tekemistä  johon
meillä tulisi olla valmius vastata.

Jeesus teki ristillään sovinnon ja
rauhan  ihmisen  ja  Jumalan
välillä. Voimme luottaa Häneen.

”Herra  sanoo:  "Minä  pelastan
hänet,  koska  hän  turvaa
minuun.  Hän  tunnustaa  minun
nimeäni,  siksi  suojelen  häntä.
Kun hän huutaa minua, minä vastaan...” Ps. 91:14-15

  
SIUNAUKSIN!  Jukka Hammarén

"Huuda minua avuksi hädän päivänä!  Minä pelastan sinut, ja sinä kunnioitat minua." "Huuda minua avuksi hädän päivänä!  Minä pelastan sinut, ja sinä kunnioitat minua." ””    PsPs. 50 :15. 50 :15..

Tule Pyhä Henki -tilaisuudet ovat toistaiseksi tauolla 
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Suomen  Evankelinen  Allianssi  rohkaisee
tuomaan evankeliumia koronakriisin keskelle
 
Suomen  Evankelinen  Allianssi  (SEA)  kehottaa
maamme  kristittyjä  välittämään  ympärilleen
evankeliumin  toivoa  nyt,  kun  ihmiset  ovat
huolissaan  ja  peloissaan  koronaviruksen  takia.
Suomalaisilla  on  nyt  myös  enemmän  aikaa
hiljentyä  ja  miettiä  elämän  tärkeimpiä
kysymyksiä,  koska  monet  tilaisuudet  ja
harrastusmahdollisuudet  on  peruttu  ja  kalenterit
ovat tyhjentyneet.
 
SEA suosittelee jokaiselle kristitylle:

1. Koska  sinulla  on  lähiviikkoina
todennäköisesti  enemmän  aikaa  kotona,
lue  paljon  Raamattua.  Etsi  Jumalan
lupauksia  ja  rohkaisua,  jotta  Hänen
rakkautensa  saa  voittaa  pelot,  huolet  ja
hysterian. Luota kaikessa yksin Jumalaan. 

2. Vietä  aikaa  rukouksessa  maailman-
laajuisen  tilanteen,  koronatartunnan
saaneiden,  terveydenhoitohenkilökunnan
ja päättäjien puolesta päivittäin esim. klo 7
ja  19.  Rukoile,  että  ihmiset  kääntyvät
Jumalan puoleen ja  että  saat  itse  välittää
evankeliumia  rohkeasti  tuntemillesi
ihmisille. 

3. Kerro  toivon  sanomaa  Jeesuksesta
läheisillesi, ystävillesi ja naapureillesi. Nyt
siihen  on  otollinen  hetki.  Jos  et  ole
kotikaranteenissa  ja  tapaat  joka
tapauksessa  ihmisiä  kahden  kesken  tai
pienissä  ryhmissä,  terveenä  ja  hygienia
huomioiden,  kohtaa  heidät  tärkeimmän
sanoman kanssa. 

4. Kotona  ollessasi  soittele  sukulaisillesi  ja
tutuillesi. Kysy ja kuuntele ihmisten huolia
koronaan  liittyen,  ja  kerro  heille  oman
elämäsi  esimerkein,  minkä  turvan  ja
luottamuksen Jeesus  antaa sinulle.  Tarjoa
rukousta heidän puolestaan. 

5. Jaa  sosiaalisessa  mediassa  linkkejä
seurakuntien  nettitilaisuuksiin ja
hengellisille  sivuille,  jotta  ilosanomaa  ja
lohdutusta  etsivän  on  helppo  löytää  ne.
Nyt  ihmisillä  on  avoimuutta  ja  aikaa
kuunnella ja lukea Jumalan sanaa. 

6. Jos olet  terve,  auta riskiryhmiin kuuluvia
naapureitasi  ja  käy  esim.  ruokaostoksilla
heidän puolestaan. 

7. Noudata viranomaisten määräyksiä ja auta
viruksen  torjunnassa  vastuullisella
toiminnalla. 

 
Jumala  rakastaa  jokaista  ihmistä  ja  tahtoo,  että
kaikki  pelastuisivat  (1.  Tim.  2:4).  Hän  kääntää
myös  pahan  koronapandemian  palvelemaan
ikuista  hyväänsä,  mutta  on  meidän  kristittyjen
tehtävä kertoa evankeliumi ihmisille (Matt. 28:18-
20).  Jumala  ei  ole  antanut  meille  pelkuruuden
henkeä, vaan meidän tulee rakkaudella ja Hänen
voimallaan  todistaa  rohkeasti  Herrastamme
(2.Tim.1:7-8). Hän  varjelee  meidät  kaikelta
pahalta ja suojelee koko elämämme (Ps.121).
 
Suomen  Evankelinen  Allianssi  on  kristittyjen
yhteysverkosto,  jossa  suomalaiset  kirkkokunnat,
seurakunnat  ja  järjestöt  vapaista  suunnista
luterilaisiin  vahvistavat  kristittyjen  yhteyttä,
edistävät  lähetyskäskyä  ja  toimivat  yhteisenä
äänenä.
 
SuomenEA.fi

http://www.SuomenEA.fi/
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