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LähetystyönViesti
”Kuinka kallis on sinun armosi
Jumala! Ihmislapset etsivät
sinun siipiesi suojaa”.
Olemme todella kaikki Hänen armonsa varassa! Kirjoitan kukkivasta
keväisestä Israelista palattuani matkoilta. Pihallani kukkii punainen punavuokko joka ihan kuin viestittää
meille Jumalan armoa ja rakkautta.

Joulun ja Uuden Vuoden ajan vietin Siperiassa, Omskissa. Sydämelläni ovat
erikoisesti siellä avuntarpeessa olevat vammaiset ja vaikeasti sairaat lapset ja heidän perheensä. Nämä perheet
ovat eniten avun tarpeessa. Olen toi-

heitä” (Mark. 10:13-16).
Halumme on olla välittämässä Jeesuksen lämmintä syliä ja siunaavaa kättä näille pienille ja olla apuna ja myös
hengellisenä tukena heidän ahdistuneille vanhemmilleen. Kun saavuin
Omskin kentälle joulukuussa, pakkasta oli -28C ja seuraavina päivinä -3537C. Se ei kuitenkaan estänyt meidän
lähtöämme kotikäynnille kaupungin
ulkopuolelle kyliin. Veimme pienelle
lapselle happilaitteen. Minut varustettiin aidoilla huopatöppösillä ettei var-

Kalervon 80v syntymäpäivänä tammikuussa 2017. Oikealta: Olavi, Kalervo, hänen
vaimonsa Meri ja RauhaLilja.
Kiipesin kiittämään Herraa
uuden rakennuksen toisen
kerroksen katolle.

Pakkasista huolimatta uusi saattohoitokodin rakennus on nousemassa

minut siellä vapaaehtoisena ”Radugan
lastenavustusjärjestön” jäsenenä jo 16
vuotta. Olemme perustamassa ensimmäistä Siperian Lasten saattohoitokotia Omskin alueelle (Hospice). Noin
vuosi sitten, Herran suuresta armosta
saatiin hankittua sitä varten kaupungin ulkopuolelta noin kahden hehtaarin alue metsästä ja siinä kaunis rakennus. Nyt pakkasista huolimatta sinne
on noussut kolmessa kuukaudessa uusi
kaksikerroksinen lisärakennus. Kesään
mennessä, jos Herra suo, se tulee toimimaan kuntoutus- ja hoitolaitoksena.
Jeesus rakasti erikoisesti lapsia. ”Ja
he toivat hänen tykönsä lapsia, että hän
koskisi heihin; mutta opetuslapset nuhtelivat tuojia. Mutta kun Jeesus sen näki,
närkästyi hän ja sanoi heille: Sallikaa
lasten tulla minun tyköni, älkääka estäkö heitä, sillä senkaltaisten on Jumalan
valtakunta... Ja hän otti heitä syliinsä,
pani kätensä heidän päällensä ja siunasi

paani jäätyisi. Vierailimme kodeissa
mukanani lasten ja aikuisten Raamattuja. Uusi laki Venäjällä, joka tuli voimaan kesällä 2016, yrittää nyt rajoittaa
evankeliumin levittämisen. Ei pakkaset eikä tämä lakikaan voi sammuttaa
evankeliumin valoa! Toimimme kuten
ennen, rikkomatta lakia ja rukoillen
viisautta eri tilanteissa. Pyydänkin teitä ystävät muistamaan tätä työtä esirukouksin.
Palasin Israeliin tammikuussa, päivää
ennen kuin oli Kalervo veljeni 80-vuotis syntymäpäivät Tiberiassa. Oli tietenkin ilo juhlia yhdessä ja muistella
Herran huolenpitoa meidän kaikkien
kohdalla nämä 68 vuotta, jotka olemme asuneet Israelissa. Kalervo muisteli että juuri siinä rakennuksessa jossa
juhlimme, hän oli maannut äitimme
kanssa sairastaen malariaa. Se oli ollut silloin vuonna 1949 Skottilaisen
lähetyksen sairaala, josta monia vuo-

sia myöhemmin tehtiin hotelli. Kiitos
Herralle että olemme saaneet seurata
miten Jumalan lupaukset täyttyvät Israelin kohdalla ja se raamattutyö jonka
vanhempamme aloittivat, jatkuu edelleen yli Israelin rajojenkin.
Lyhyen levähdyksen jälkeen kotona Israelissa, sain Lilja mummona kutsun tulla tapaamaan lastenlapsiani. Tomer poikani perheen kanssa juhlimme
Roy pojan 10kk syntymäpäivää. Heillä
on tapana viettää juhlaa joka kuukausi
vuoden vanhaan asti.
Meillä on erikoinen syy kiittää
tästä terveestä ihanasta miehenalusta.
Odotusaikana lääkärit olivat sanoneet
että poika syntyy todennäköisesti sydänvikaisena, sillä sydän ei kehity nor-

maalisti. Ylistys Herralle joka
vastaa rukouksiin! Roy syntyi
täysin terveenä. Ei ole jälkeäkään sydänviasta! Siskot Noa
ja Mia ovat ihan haltioissaan
pikkuveljestään. Kiitän Herraa
että olen saanut olla terveenä
ja palvella. Hänen rajaton armonsa ja huolenpitonsa ympäröiköön myös teidät päivittäin
tässä niin epävakaassa ajassa
jossa elämme. Hän on ainoa
johon voimme aina luottaa ja turvata.
Keväällä, jos Herra suo, olen taas lähdössä jatkamaan työtä Omskissa. Kiitos teille esirukouksista, niitä tarvitsemme!
Rukousaiheita: Israelin maa ja kansa.
Että Evankeliumin levitystyö voisi jatkua. Omskin lasten saattohoitokoti projekti.
Rauha-Lilja Ben-Kiki
P.O. BOX 6154
58162 HOLON
ISRAEL
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Poika parani täydellisesti!
Tässä on sheikki Waritu Bikilen henkilökohtainen
uskoontulokokemus. Se tapahtui viime kuussa Boron alueella, eli sillä alueella missä Vancouverinkin evankelistat tekevät työtä. Tämä entinen
sheikki on nyt 55-vuotias ja ennen uskoontuloaan
hän oli johtajana ja opettajana neljässä alueen
moskeijassa. Sheikit ovat yleensä hyvin arvostettuja paikallisen muslimiväestön keskuudessa ja
heidän opetustaan kunnioitetaan.

Sheikki Waritu Bikilellä on kaksi vaimoa ja yhteensä
yhdeksän lasta. Muslimeilla voi olla jopa neljä vaimoa
heidän lakiensa mukaan. Waritu on rikas mies alueella ja hän omistaa laajan maa-alueen. Sitä hän on
viljellyt ja mm. chat-huumetta hän on tuottanut ja
myynyt ja siten saanut paljon omaisuutta. Chat on
purtavaa huumetta, jota nuoret miehet käyttävät ja
valitettavasti monet heistä sekoavat sen vuoksi.
Sheikki oli jo pitkään vainonnut kristittyjä, erityisesti viime aikoina, kun paljon ihmisiä on tullut
uskoon. Hän oli ollut huolissaan omien moskeijoidensa tulevaisuudesta. Hänen mielestään kristinusko
on harhaoppi ja sitä vastaan tulisi jokaisen muslimin
taistella kaikin keinoin. Tämän vuoksi evankelistojen
oli todella vaikea lähestyä häntä ilosanoman kanssa.
Mutta noin kuukausi sitten hänellekin tuli päivä, jolloin hänen oli antauduttava Jeesukselle. Eräänä
päivänä hän oli kävelemässä kylän torilla 10-vuotiaan poikansa kanssa. Yhtäkkiä hänen poikansa meni
tajuttomaksi, kaatui maahan ja alkoi kirkua kovalla äänellä. Sheikki vei hänet nopeasti lähellä olevalle paikalliselle klinikalle. Siellä häntä ei voitu auttaa.
Evankelista uskoi, että häntä ei pystytty auttamaan,
koska kyseessä oli paha henki. Sen jälkeen sheikki vei
poikansa erääseen moskeijaansa, jossa muut sheikit
rukoilivat hänen puolestaan. Mitään muutosta ei kuitenkaan tapahtunut. Poika oli jo hyvin huonossa tilassa ja isä pelkäsi poikansa kuolevan.
Viimein isä päätti viedä poikansa yhteen sille alueelle avattuun kristittyjen kirkkoon. Kun poika tuotiin kirkkoon, alueen evankelistat olivat siellä ja he

rukoilivat pojan puolesta ja nuhtelivat pahaa henkeä
ja sairautta Jeesuksen nimessä. Poika parani täydellisesti! Tämän seurauksena sheikki Waritu ja hänen
koko perhekuntansa tuli uskoon, yhteensä noin 20
ihmistä. Kiitos Jumalalle!
Tässä yllä todistus siitä, mitä Jumalan voima saa
aikaan. Muslimit kääntyvät Jeesuksen puoleen, kun
he näkevät, että Jumala rakastaa heitäkin ja haluaa
pelastaa ja parantaa heitä, kristittyjen vainoojiakin.
Odotamme Päivin kanssa, että jo pian pääsemme
käymään siellä ja haluamme tavata heti tämänkin
perheen. Meille länsimaalaisille ihmisille tänä päivänä henkien olemassaolo on usein vierasta. Mutta Afrikassa noituuden ja poppamiesten taikajutut ja pahojen henkien manaaminen ovat täyttä totta. Samalla
tavalla kuin Jeesuksen aikana, niin nytkin noilla pe-

Terveisiä Australiasta!
Kiireisen kauden jälkeen, häiden valmistamisen, ihanan hääjuhlamme, häämatkamme, ja aika perheittemme kanssa, Jype ja minä olemme nyt takaisin
Perth:ssä, asettumassa ensinmäiseen pikku-kotiimme aloittamaan elämää
yhdessä. Työhömme nähden tämä tulee olemaan jonkinlainen siirtymävaihe, mutta mielenkiinnolla odotamme miltä elämämme ja työmme tulee näyttämään meille, uudelle avioparille.

Olen takaisin työssä Priceless ministeryssä, ja Jype työskentelee alkuperäiskansojen nuorten parissa. Hänella oli myös mahdollisuus alkaa opettaa joitakin Etelä-Sudanin lapsia, joihin olemme saaneet yhteyttä. Etsimme Jumalan johdatusta
tuleviin ministry- mahdollisuuksiin ja työhön YWAM:ssa. Olemme kiitollisia rukouksista näissäkin asioissa. Haluamme kiittää teitä jatkuvasta rukouksesta sekä
kaikesta aineellisesta tuesta. Kerromme jatkossa teille enemmän miten Jumala on
johdattanut eteenpäin.
Paljon rakkautta ja siunauksia,
Krystal ja Jype

Greetings from Australia! After a busy season of wedding preparations,
our wonderful wedding, honeymoon, and time celebrating with both of our
families, Jype and I are now back in Perth and settling into our first little
home together- as well as married life. It is a transition for sure but we are
enjoying learning what life and ministry looks like as a married couple.

I am back into ministry with Priceless, and Jype, working with indigenous
young people. He has also had the opportunity to begin tutoring some South Sudanese children we’ve gotten connected with. We are seeking the Lord about upcoming ministry opportunities and our future in missions and with YWAM so we

Uskoontulleita muslimi vanhuksia

räkylillä ajetaan pahoja henkiä ulos ihmisistä Jeesuksen nimessä. On hämmästyttävää, miten vapautuneet
ihmiset muuttuvat hetkessä.
Menossa olevan näyn, 5-50-5000 toteutuminen
on erittäin hyvin mahdollista. Eli viiden vuoden aikana alueelle perustetaan 50 seurakuntaa, joihin tulee
5000 jäsentä. Ensimmäisen vuoden jälkeen uskoontulleita on jo reilusti yli 1000. Tässä kertomuksessakin heitä tuli jälleen noin 20 lisää! Etiopian aika on
nyt!

appreciate your prayers in this. On
behalf of both of us, thank you so
much for your fervent prayers and
support. We are looking forward to
sharing more of what God is doing
in our ministry soon!
Much love and blessings,
Krystal and Jype

Sam ja Päivi Tuokkola
Missionarit Etiopiasta

