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ARKEN SEURAKUNNASTA

Tuleva lähetysmatka huhti - toukokuussa
VIERNLEMME USEIMMISSA SUURISSA PROJEKTEISSAMME
Göran Zetterlund ja Els-Marie Norberg Arkenin lähetysosastolta matkustavat huhtikuun
lopussa tiimin kanssa Aasiassa oleviin työkohteisiimme. He vierailevat työtoveriseurakunnassamme ja kummilastemme luona Pnom Penhissä, Kambodjassa. Siitä on kulunut lähes 10 vuotta, kun kävimme siellä viimeeksi ja odotamme innolla siellä käyntiä.
Kummilapsemme tulevat katujen kurjasta elämästä ja heidän elämänsä on muuttunut
seurakunnan työn kautta. Seuraavassa Lähetys Uutisissa kerromme sinulle paljon uutisia
ja tervehdyksiä lapsilta ja työtovereiltamme Sophal ja Debora Ungilta Compassion of
Christ- seurakunnasta. Seurakunnassa ja seudulla oli pari vuotta sitten voimakas herätys
ja tahdomme nähdä kuinka se on kehittynyt eteenpäin.
Tiimi jatkaa sieltä Kolkataan, Arkenin Intian kehityskeskukseen. Jäljellä on vielä pihan
tekeminen. Suunnittelemme sitä nyt ja toivottavasti se saadaan valmiiksi mahdollisimman pian. Käymme muutamassa tyttöjen kotikylässä ja katsomme kuinka terveysklinikkaa voisi kehittää eteenpäin. Tahdomme palkata lääkärin ja sairaanhoitajan, mikä maksaa
noin 800 Euro kuukaudessa. Voit tulla mukaan ja antaa lahjan sitä varten! Voit antaa sen
Handelsbanken Fi 81 3131 3001 1336 77 merkitse “Kolkata”.

Pastori Sophal ja Deborah Ung kummilasten ja
seurakunnan jäsenten kanssa Kambodjassa.

PASTORIKONFERENSSI JA PARANTUMISKOKOUKSIA CEBUSSA FILIPPIINEILLÄ

Kuva yllä: Pastori Linda Bergling on ollut
Filippiineillä pääpuhujana monissa konferensseissa, joissa tuhannet pastorit ja johtajat
ovat saaneet uutta voimaa ja intoa työhönsä
Jumalan valtakunnassa.

Lapu Lapun klinikan kautta lapset saavat oppia
terveydestä, hygieniasta ja ruoasta. Klinikka on
slummialueen köyhille perheille siunaus.

Pastori Linda Bergling on todella arvostettu Raamatunopettaja ja puhuja Filippiineillä.
Järjestämme tämän konferenssin toukokuun alussa yhdessä Christ Faith Fellowship-järjestön ja työtovereittemme Edgar ja Edna Bantiquen kanssa. Edgar ja Edna ovat aloittaneet
satoja pioneeriseurakuntia ympäri Filippiinejä. Niiden pastorit uhraavat kaiken seuratakseen Jeesusta ja viedäkseen evankeliumia eteenpäin. Tällaiseen konferenssiin osallistuminen merkitsee heille todella paljon. He saavat selkeää Raamatun opetusta. Heitä palvellaan henkilökohtaisesti rukouksessa ja he saavat uutta voimaa ja rohkaisua työhönsä.
Monille se merkitsee elämää muuttavaa kohtaamista Jeesuksen kanssa. He saavat itse
ottaa vastaan raamatullista parantumispalvelua ja viedä sitä eteenpäin seurakuntiinsa
Pyhän Hengen voimassa. Iltakokoukset ovat avoimia kaikille ja rukoilemme, että Jumala
vahvistaa sanansa monien ihmeiden ja merkkien kautta, että ihmiset kokevat parantumisen niin kehossaan kuin sielussaankin.

LASTENKOKOUKSIA JA JUHLIA SLUMMIN KLINIKALLA
Muutama vuosi sitten järjestimme yhdessä Edgarin ja Ednan kanssa projektin aliravituille koululapsille Olangon saarella. Nyt tulemme käymään saarella, tapaamme lapset
ja pidämme kokouksia uudessa seurakunnassa. Cebun vierailun aikana pastori Linda ja
tiimi järjestävät jopa ihanan päivän Lapu Lapun slummialueen klinikalla, jota ylläpidetään yhdessä toisen työtoverimme IGC South East Asian kanssa. Klinikka tarjoaa ilmaista
terveydenhoitoa ja akuuttia lääkeapua yli 200:lle köyhimmälle slummialueen perheelle.
Arkenilla on siellä myös monia kummilapsia. Järjestämme päivän, jolloin perheet ja lapset
saavat terveystarkastuksia, opetusta, he saavat olla mukana ylistyksessä, heille järjestetään
leikkejä ja tarjoitaan hyvää ruokaa. Olongapossa oleva kuntouttamiskeskus entisille prostituoiduille nuorille naisille on kolmas työkohteemme Filippiineillä. Tulemme käymään sen
ryhmän luona, joka saa kuukausittain apua Arkenilta. Saamme tutustua heidän vasta korjattuihin tiloihinsa ja palvella heitä opettamalla ja rukoilemalla henkilökohtaisesti heidän
puolestaan. Näiden naisten elämä on täysin muuttunut sen jälkeen kun he kohtasivat
Jeesuksen. Tahdotko antaa lahjan johonkin näistä työkohteista? Käytä Handelsbanken
Fi 81 3131 3001 1336 77 merkitse maksun kohdalle “Lähetysmatka Filippiineille 2019”.
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Monet lapset odottavat kummin saamista – pojat ja tytöt Guatemalassa, Ugandassa ja Kambodjassa.

Tervehdyksiä idästä ja lännestä

kuvat: Arkenin arkisto

MONGOLIA - Mongolian työmme kontaktihenkilö Aase Sims kertoo: Olin Mongoliassa
syyskuussa ja kävin monien perheiden luona, jotka olivat aikaisemmin saaneet apua
jokapäiväistä leipää, koulunkäyntiä ja lääkärinapua varten. Useimmat niistä nuorista, joille
annoimme apua koulunkäyntiä varten, ovat saaneet nyt työtä ja voivat elättää itsensä.
Tänään apu menee jalkapalloklubille “Usko ja toivo”. 35-40 nuorta poikaa tapaavat kolmesti
viikossa, jolloin he harjoittelevat ja viettävät aikaa yhdessä. Tämä pitää heidät pois kadulta ja
estää heitä joutumasta väkivallan ja väärinkäytön kohteeksi, ja näen sen erittäin arvokkaana.
Kiitokset avustanne ja rukouksista!
WISCONSIN, USA - Tammikuussa meillä oli täällä reservaatissa taas ihana parantumispäivä. Mukana oli kuusi naista. Opetin parantumisesta Raamatussa, luimme ja keskustelimme Raamatun jakeista, kertoo Kirsti Eastwood. Tarvitsemme täällä parantumiskoulua,
perustavaa opetusta raamatullisesta parantumisesta. Naiset olivat todella avoimia ja
ottivat opetuksen vastaan. Sen jälkeen rukoilimme jokaisen puolesta. Eräs nainen, joka
oli äskettäin menettänyt poikansa tulipalossa, oli mukana ja hän voi todella huonosti.
Pyhä Henki kosketti häntä ja eräällä toisella naisella oli paljon stressiä, eikä hän voinut
nukkua. Pyhä Henki oli kanssamme täyttäen meidät ilolla! Olin myös Lähetysnuorten
“The Church of Love and Compassion” – seurakunnan ylistysillassa. Ylistimme Jumalaa
yli kaksi tuntia. Siellä oli myös 10 nuorta reservaatista. Kiitos Jeesus, että pelastat täällä
nuoria – muutoksen tuulet puhaltavat! tervehtii Kirsti.

Tarvitsemme monia uusia kummeja!

Kuluneitten vuosien aikana olemme nähneet kuinka paljon se merkitseekään hädänalaisille
lapsille saada turvallinen kasvuaika ja koulunkäynti. Se muuttaa koko heidän elämänsä, tulevaisuutensa, perheensä ja sukulaisensa ja jopa koko yhteiskunnan. Guatemalassa, missä kannatamme aarniometsässä asuvien köyhien perheitten lapsia, nämä lapset ovat ensimmäinen
lukutaitoinen sukupolvi. Se antaa heille mahdollisuuden ammatin ja elatuksen hankkimiseen.
Myös Ugandassa annamme apua lasten koulunkäyntiä varten. Monet, jotka ovat nyt aikuisia,
voivat todistaa kuinka heillä on tänään työtä ja he voivat elättää perhettään. Monet tahtovat
sitäpaitsi antaa muille lapsille saman mahdollisuuden. He tahtovat olla opettajina tai palkata
nuoria omaan firmaansa. Arkkenin kummiohjelmassa lapset saavat myös mahdollisuuden
ottaa vastaan Jeesuksen ja saada oma henkilökohtainen elävä usko häneen. Toivomme, että
tahdot tulla kummiksi jo tänään! Ota yhteys meihin lähetysosastolla niin kerromme lisää, puh
+ 46 8 588 840 20. Voit kannattaa yhtä omaa lasta tai koko lapsiryhmää 20 Euro/kk.
Traviksen isä oli väärinkäyttäjä ja käyttäytyi väkivaltaisesti hyökäten
perheensä päälle monta kertaa. Äiti pakeni isoäidin luokse, minne hän
jätti heidät lähtiessään etsimään työtä. Hänen työnsä siivoojana ei
anna riittävästi tuloja perheen elättämiseksi ja lasten koulunkäyntiä
varten. Isoäidillä ei ole mitään eläkettä ja Ugandassa näiden perheitten
on erittäin vaikeaa selviytyä hengissä. Travis tarvitsee kummin voidakseen käydä koulua.

Keräys Sderot seurakunnalle Israelissa

Joulukuussa tekemämme Israelin matkan aikana kävimme mm City of Life-seurakunnassa
Sderotissa (muutama kilometri Gazan rajalle). Heidän ilonsa oli suuri, sillä he olivat voineet
vuokrata uuden tilan seurakunnalle. Heillä on laaja ulospäinsuuntautuva työ avun tarpeessa
olevien vanhusten ja yksinhuoltaja äitien parissa. Tahdomme auttaa heitä korjaamaan ja
sisustamaan uudet tilat. Sen lasketaan maksavan 30 000 Euro. Tahdoko siunata heitä lahjalla?
Käytä Handelsbanken Fi 81 3131 3001 1336 77 ja merkitse sen kohdalle “Sderot Israel”.
Voit katsoa filmin joulukuun Israelin matkasta kotisivullamme www.arken.org/mission Israel
tai mene Internetiin wwwyoutube.com/TVarken mission.

Vaihde + 46 8 588 840 00

Pastori Michael ja Dina Beener uusissa seurakuntatiloissa Sderotissa yhdessä pastori Lindan kanssa.

Suora numero + 46 8 588 840 20

TILINUMEROT
Ruotsi Pankkisiirto 549-7714

tai tilinroon: 6903-823 455 718
Handelsbanken 9046.12.44180
Tanska Danske Bank rek.nro 9570
tilinumero 8984220
Suomi Handelsbanken
Fi 81 3131 3001 1336 77
Norja

Maksaminen ulkomailta Ruotsin
Handelsbankeniin

IBAN/Big
SE 78 6000 0000 0001 0731 2468
Swift: HANDSESS

KONFERENSSEJA/
SEMINAAREJA
JEESUS PARANTAA JA EHEYTTÄÄ
22-24/3 Parantumiskonferenssi
Pastorit Gunnar & Linda Bergling
virtaavaa rukousta, esirukouskeskustelua.
Lisätietoja www.arken.org

PARANTUMISSEMINAARI 4-7/4
Becky Dvorak, Guatemala

NUORISOKONFERENSSI 18–21/4
“Rakastettu sellaisena kuin olet”,
Martin Reen

SEMINAARI 26-27/4
Stefan Salmonsson

Israelin Ystävät 4/5 klo 17.00
kokous, Tommy Lilja

Parantumissunnuntait 31/3, 5/5
klo17.00 Linda Bergling
Parantumispäivät
8-10/4, 13-15/5, 1-3/7

Ilmoittautuminen Arkenin kotisivun
kautta.
Seuraa kokouksiamme:
www.arken.org tai
www.youtube.com/TVarken

MIRAAKKELIKONFERENSSI
Tervetuloa Arkeniin
heinäk. 13 – 21.

info@arken.org

www.arken.org

