
 
 

 

Joulukuussa 2020 

 

Tervehdys iankaikkisen ja ihmeellisen Jeesuksemme nimessä! 

Päättynyt vuosi 2020 oli ennenkokematon, erityisesti Covid-19 viruksen 

vaikutuksesta työhömme.  

Vuoden päätyttyä haluamme lainata psalminkirjoittajan sanoja:  

”Kuinka voisin maksaa Herralle sen, minkä hän on hyväkseni tehnyt? 

Minä kohotan uhrimaljan ja kiitän Herraa, pelastajaani.” Psalmi 116: 12-13 
 

Teidän rukouksienne, tukenne ja kannustuksenne avulla olemme kyenneet 

selviytymään läpi haasteellisesta vuodesta 2020.  Kun kaikki oli suljettu ja alas 

ajettu oli haaste ylläpitää ja selvitä kaikista vastuullamme olevista 

palvelutehtävistä. Asioiden ja toimintatapojen piti muuttua, ja ne muuttuivat 

hyvällä tavalla ! Esteet murenivat, etäisyydet sulivat ja sydämet sykkivät 

samaan tahtiin. Jumalan valtakunnan tarkoitusperät saavuttivat täyttymyksen! 

Ydinsanoma Roomalaiskirje 8, jakeessa 28 elettiin todeksi:  

”Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa ja  

jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen.”  

 

KIRKKORAKENNUKSET JA TOIMITILAT KUNTOON 

Kun korona sulkemiset estivät pastoreita 

tekemästä totuttuja tehtäviä niin työ 

keveni. Ajankäytön muuttuessa jotkut 

pioneerit ja pastorit kiinnittivät huomionsa 

kirkko- rakennusten rakentamisen tai 

korjaamisen.      



Tehtävä, oli jäänyt muiden töiden jalkoihin ja pitkäksi aikaa hoitamatta. Tämä 

ratkaisu, oli pastoreille uskossa otettu askel keskittyä tähän työhön.  

Itse Jumala kunnioitti tätä uskonvaraista toimintaa ja osoitti heille valtavan 

apunsa. Joskus, kun he pyysivät apua, meidän oli vain luotettava Herraan ja 

liityimme heidän uskon inspiroimaan ”matkaansa” ja rohkaisimme heitä: ”Kyllä 

se valmistuu ja tehtävä saadaan päätökseen!”  

Haluamme jakaa teille näitä rakentamiseen liittyviä tarpeita ja haasteita, jotka 

ovat nyt menossa 6 paikkakunnalla. Toivomme, että voitte rukouksin tukea 

pastoreita ja paikallisia uskovia ja näin vaikuttaa siihen, että ihmeet ja merkit 

seuraavat uskoa. 

 

  

 

Kuvassa on pastori Pramod, hänen vaimonsa  

Arya ja tytär Angela. Jumala johdatti heidät 4  

vuotta sitten työhön Pratapgarhin  

kaupungissa, Rajastanissa.  

Heitä aikaisemmin jotkut henkilöt olivat  

halunneet palvella Jumalaa ja olivat  

muuttaneet kaupunkiin, mutta eivät olleet  

löytäneet tiloja ja paikkaa seurakunnalle.  

Kun pastori Pramod ja perhe olivat muuttaneet kaupunkiin, he uskossa pyysivät  

Jumalalta, että HÄN antaa tontin ja rakennuksen sekä täyttäisi rakennuksen myös  

ihmisillä.  

Useiden päivien aikana he rukoilivat ja paastosivat ja ihme tapahtui! He saivat  

ostettua sopivan tontin kirkolle.  Mutta rakennusluvan saanti oli todella haasteellinen  

ja vaikea prosessi. Kaikki kuitenkin järjestyi Jumalan ihmeellisen vaikutuksen avulla  

marraskuussa 2020. Nyt he olivat valmiit aloittamaan rakennustyön pienen 

 ”siemenrahan” turvin, joka heillä oli tätä varten. Työ on nyt edennyt siihen  

vaiheeseen, että katto on saatu valmiiksi, mutta jatkossa he tarvitsevat teidän  

apuanne ja tukeanne.  

 

              • Rakennuksen koko: n. 600 m2   • Budjetti: (15 lakhs INR)  n. 1000 €     

• Valmistuminen maaliskuu 2021   • Vastaavanlainen työ on meneillään 6 :lla paikkakunnalla 



HÄTÄAPUTYÖ     

Kaikissa niissä tilanteissa ja haasteissa, mitä ihmiset vuoden aika kohtasivat oli 

tärkeää seistä heidän rinnallaan ja kohdata heidän elämänsä tilanteet ja tarpeet. 

Jotkut menettivät rakkaimpansa, jotkut tarvitsivat apua sairauden kohdatessa,   

toiset taas tarvitsivat apua opintojensa jatkamiseksi. Kaiken muun lisäksi  

pastoreilla oli perheiden ja kodin tarpeissa tilanteita, joissa tarvittiin kiireellistä  

apua. Kaiken tämän keskellä joillain alueilla uskovat kokivat vainoa ja oli vain 

kiirehdittävä auttamaan ihmisiä. 

Ajoittain kaikki tuntui lähes ylivoimaiselta ja tunsimme monissa tilanteissa  

toimivamme niin henkisesti kuin taloudellisestikin voimiemme äärirajoilla. Mutta 

JUMALA vahvisti meitä aina oikeaan aikaan. Se oli sekä todistus Jumalan  

kyvystä puuttua asioihin, että Hänen ihmeistään kaiken keskellä. Jumalan Sana  

on voimallinen. Se piti meidät raiteillaan ja toimintakykyisinä noina epävakaina ja  

haasteellisina aikoina.  

 

MENETYKSIÄ 

Muutaman viime kuukauden aikana olemme menettäneet 2 pioneeria, seurakunnan 

perustajaa.  

Toinen oli Gujaratissa palvellut seniori pastori Sakaram. Hän palveli  

yhteydessämme yhdessä vaimonsa kanssa 35 vuotta. Heillä ei ollut lapsia, mutta  

yötä päivää palvellen he kasvattivat monia hengellisiä lapsia. 

 

 

Joulukuussa 2020 menetimme  

nuoren seurakunnan perustajan  

pastori Surendra Divan. Hän oli 34  

vuotias ja valmistui raamattukoulusta  

vuonna 2014. Hän palveli ahkerasti  

pioneerityössä ja vastasi yli 16  

seurakunnan tai solun työstä  

Chhattisgarhassa Bijapurin alueella. 

 

Hän kärsi harvinaisesta sirppisolu anemiasta useita vuosia. (Tauti on usein  

perinnöllinen ja vaatii säännöllistä seurantaa ja veren siirtoja) Elämänsä viimeisen  

viikon aikana hänen terveytensä romahti ja hän menehtyi sairaalassa. Puolisoa ja  



isää jäi suremaan vaimo Ranijita ja 1,5 vuotia poika Joel. Kiitos, että rukoilet 

kanssamme heidän puolestaan ja näin seisomme surevien rinnalla. 

 

JOULUN JA UUDEN VUODEN AIKA 

Esirukouksin valmisteltiin ajanjaksoa, jolloin perheet ja seurakunnat kokoontuivat 

juhlimaan Jeesusta. Sen lisäksi, että tarvitsimme suojausta Covid-19 virukselta, 

niin tarvitsimme apua moniin muihin tilanteisiin. Myös evankeliumi piti viedä 

sinne, missä ei vielä ollut julistettu. Me vetoamme ja pyydämme teitä 

rukoilemaan näiden asioiden puolesta edelleenkin. 

Ei ole suurempaa iloa kuin tietää, että on ihmisiä, on ystäviä, jotka rakastavat 

meitä ja Jumalan työtä meissä ja meidän kauttamme.  

 

KIITOS muistamisestanne, esirukouksistanne ja tuestanne monin eri tavoin 

kuluneen vuoden aikana kuin myös tänään. 

”Kun Herra on minun kanssani, hän tuo minulle avun, ja pelotta katson 

vihollisiani.” Psalmi 118:7 

Meidän elämämme on kertomus Jumalan hyvyydestä ja yltäkylläisestä suosiosta 

meitä kohtaan. Me julistamme sitä samaa teidän elämänne ylle ja kaikkien 

huolienne ylle. 

 

Kuulemme mielellämme uutisia teiltä, teidän ajankohtaisista tarpeistanne ja 

rukoilemme niiden puolesta.  

Mikään ei ole mahdotonta Jumalalle. Kuten Fanny Crosby vuonna 1873 

kirjoittamat laulun ”Siunattu varmuus” sanat kertovat:  

”Siunattu varmuus: Jeesus on mun. Oi mikä riemu on pelastetun! Jumalan lapsi, 

perillinen, verellä pesty oon Jeesuksen. Tämä on laulu sydämeni: Ylistän Herraa 

ainaisesti! ” 

 

 

 Oi Herra, Jumalani! Suurella voimallasi ja väkevällä kädelläsi sinä olet 

luonut taivaan ja maan. Mikään ei ole sinulle mahdotonta! Jer 32:17 

 



 Herralle mikään mahdotonta? Ensi vuonna minä palaan luoksesi tähän 

samaan aikaan, ja silloin Saaralla on poika. 1 Moos 18:14 

 
 Jeesus katsoi heihin ja sanoi: "Ihmiselle se on mahdotonta, mutta ei 

Jumalalle. Jumalalle on kaikki mahdollista. Mark 10:27 

 

 

Rakkaudella ja esirukouksin 

 

 
Pastor Paul & Christy 

Udaipur, Rajasthan  

 

P.S Lähetän päivitykset perheiden tilanteista pian. 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 
  

 

 

  

 


