
 
OTTEITA VUODEN 1995 PERJANTAIFAXEISTA SEURAKUNNAN KASVUN UUTISIA JOKA VIIKKO SUORAAN TYÖPÖYDÄLLESI 

VALKO-VENÄJÄN evankelikaaliseen liittoon 
kuuluvat seurakunnat ovat lisääntyneet tuntuvasti 
viime aikoina. Helluntailiikkeen johtaja piispa 
Marckuk kertoo, että seurakuntien määrä on 
vuoden aikana kasvanut 180:stä 280:een. Brian 
Mills, evankelikaalisen allianssin koordinaattori 
Lontoossa, kävi Minskissä viime elokuulla. Hänen 
mukaansa kasvu johtuu hänen strategisesta 
seurakuntien perustamisesta. 

Brian Mills, Iso-Britania 

ARGENTIINAN pahamaineisimman vankilan 
La Platan 3000 vangista on yli 900 uskossa. Herätys 
vankilassa on jatkunut kymmenen vuotta. La Plataan 
päätyvät väkivaltaisimmat henkirikoksiin syyllistyneet 
elinkautisvangit. Vangit pelottavat jo ulkonäöllään. 
He ovat täynnä tatuointeja, käsi- tai jalkapuolia, 
monilta puuttuu hampaita. Eila Penrosella Lontoon 
Ichtus-seurakunnasta oli harvinainen tilaisuus päästä 
vankilan jumalanpalvelukseen. Mieleenpainuvinta oli 
nähdä vankit kivilattioille polvistuneina palvomassa 
Vapahtajaansa. Paula Ranssi, Helsinki 

ALBANISSA kiersi kesällä 1994 ryhmä 
paikallisia uskovia Jeesuksen elämästä kertovan 
elokuvan kanssa. He kiipesivät vuorenrinteitä, 
sairastuivat, törmäsivät rosvojoukkoihin ja saivat 
tappouhkauksia. Kaikesta huolimatta elokuva 
onnistuttiin näyttämään 253 kertaa syrjäkylissä. 
Filmin näki kaikkiaan 20 594 ihmistä. Heistä noin 
15% päätti antaa elämänsä Kristukselle. Kampanjan 
tuloksena on syntynyt 16 uutta seurakuntaa. 

Don Mansfield, Campus for Christ 

HELSINGISSÄ marraskuussa 1994 järjestetyn 
Seurakunnan kehittämisen konferenssin tuloksena 
syntynyt Seurakunnan kasvun neuvosto kokoontui 
joulukuussa ensimmäisen kerran. Neuvoston 
tarkoituksena on tukea seurakuntien työtä 
seurakuntia pyrkiessä määrälliseen ja laadulliseen 
kasvuun. Neuvoston työilmapiiri on sovinnollinen. 
Toimikunnan työskentelyn periaatteena on 
keskinäisten eroavaisuuksien, ei vain sietäminen, 
vaan hyväksyminen ja rohkaiseminen. 
Tunnustuskuntien edustajat rukoilevat toistensa 
puolesta sekä antavat neuvoja joilla toiset voivat 
välttyä tekemästä samoja virheitä, joita he itse ovat 
tehneet. Esko Särkkälä, Helsinki 

ARGENTIINALAINEN Buenos Airesissa 
sijaitseva Ondas de Fe y Amor -seurakunta kasvaa 
yhä. Vuonna 1994 kävijöitä oli 185 000. 
Seurakunnan erityispiirteisiin kuuluvat 
poikkeukselliset kokousajat. Jumalanpalvelukset 
alkavat joka aamu kello 2.00 ja jatkuvat tunnin 
välein niin, että viimeinen loppuu kello yhdeltä yöllä. 
Tämän lisäksi seurakunta työskentelee aktiivi-sesti 
perustaakseen uusia tytärseurakuntia. Miksi sitten 
jumalanpalvelukset keskeytetään tunniksi joka yö – 
hyvänen aika, onhan kirkko joskus sii-vottavakin.
 Hector Gimenez, Ondas de Fe y Amor 

ISLAMILAISILLA alueilla toimiva 
lähetysjärjestö Frontiers kertoo työntekijöidensä 
perustaneen 12 vuoden aikana 24 uutta seurakuntaa 
aikaisemmin saavuttamattomille islamilaisille 
kansanryhmille. Marco Grüm, järjestön Sveitsissä 
sijaitsevan koulutuskeskuksen apulaisjohtaja, 

kertoo, että työ vaatii suuria uhreja. On vainoja, 
vankeutta, kidutusta ja kuolemaa. Paikalliset kristityt 
ja Frontier järjestön työntekijät kärsivät Kristuksen 
tähden kuten Uuden testamentin aikana. Uusien 
seurakuntien perustaminen on Grümin mielestä 
välttämätöntä. Näissä seurakunnissa entiset muslimit 
voivat säilyttää kansallisen identiteettinsä ja kehittää 
omat jumalanpalvelustapansa.Marco Grüm, Global 
Services 

AFRIKASSA on odotettavissa 100 miljoonaa 
uutta kristittyä lähimmän kuuden vuoden aikana. 
Amerikkalainen lähetystilastojen tekijä David Barrett 
arvioi, että Afrikassa oli vuonna 1900 10 miljoonaa 
tunnustavaa kristittyä. Tällä hetkellä luku ylittänee 
225 miljoonaa. Nykyisellä kasvuvauhdilla kristittyjä 
on vuoteen 2000 mennessä 100 miljoonaa enemmän 
eli 325 miljoonaa. Kasvu johtuu kristittyjen 
evankelioimis- ja lähetysalttiudesta ja siitä, että uusia 
seurakuntia perustetaan jatkuvasti.Briant Myers, 
DAWN 

BRASILIASSA jatkuu evankelikaalisten 
läpimurto. Seurakunnan kasvun tutkija Dr. Peter 
Wagner kertoo, että joka päivä noin 6 000 
brasilialaista tulee uskoon. Näin on jatkunut jo 
kymmenen vuoden ajan. Jo yksin Sao Paolon Born 
again in Christ -seurakunnassa käy maanantaisin 
pidettävässä hengellisessä rock konsertissa jopa 
2 500 nuorta. Yli 8 000 nuorta tuli uskoon yksin 
näiden konserttien kautta vuonna 1993. Wagner 
kertoo seurakunnan olevaan uudenlainen ei 
mihinkään tunnustuskuntaan lukeutuva seurakunta.
 Dr. Neuza Itioka 



PERJANTAIFAXIN esikuva ja ulkomaisten 
uutisten pääasiallinen lähde on DAWN Europa'n 
julkaisema Freitags-Fax. DAWN (Discipling A 
Whole Nation) on järjestö, joka levittää näkyä koko 
kansan opetuslapseuttamisesta. 

KOTIMAISTA AINEISTOA voivat lähettää 
kaikki, joilla on ensikäden tietoa Perjantaifaxin 
kiinnostuspiiriin kuuluvista asioista. 

SEURAKUNNAN KASVU RY (Dawn Finland), 
Perjantaifaxin julkaisija on järjestö, jonka toiminta-
ajatuksena on yhdistää kaikki Kristuksen omat sen 
yhteisen hankkeen taakse, että koko Suomi voite-
taan Kristukselle uusia seurakuntia perustamalla. 

KÄYTÄ PERJANTAIFAXIA: 
 • Uskoa, toivoa ja näkyä herättämään 
 • Esirukous- ja kiitosaiheita etsiessäsi 
 • Raamattu- ja rukouspiirissä jaettavaksi 
 • Seurakunnan kokouksessa luettavaksi 
 • Yhteisön lehdessä julkaistavaksi 
 • Aineistona paikallislehdessä tai -radiossa 

TILAA PERJANTAIFAX itsellesi, ystävällesi, 
pastorillesi, seurakuntaasi, järjestöösi tai 
lähdeaineistoksi julkaisuusi. 

LÄHETÄ MEILLE oma tai ystäväsi faxnumero ja 
muut yhteystiedot. Pyydä kuitenkin vastaanottajan 
lupa, mikäli kyseessä on yksityishenkilön työpaikan 
telefaxnumero. 

PALAUTETTA: »Perjantaifaxin uutiset ovat omi-
aan rohkaisemaan - faxtekniikka on joustava ja 
ajanmu-kainen tapa palvella - uutisten lyhyys ja 
nasevuus tekevät niistä erittäin käyttökelpoisia - 
tarvitsemme positiivisia uutisia - kristittyjen yhteyden 
kannalta hyöty on arvaamattoman suuri..» 

Raimo Huotelin, seurakunnan johtaja, Uurim srk 

TILAUKSET 
 

 OSOITE Seurakunnan kasvu ry 
  Kalteentie 3 B 16 
  0770 Helsinki 

 PUHELIN (90) 388 3697 

 FAX (90) 326 650 

 E-MAIL sarkkala@clinet.fi 
 

LAHJOITUKSET 
 

Seurakunnan kasvu ry 
KOP 140530-101686 

 

Vastaanottaja on itse vastuussa siitä, että hänen telefax-
laitteensa on valmiina vastaanottamaan lähetyksen. 
Perjantaifax lähetetään yleensä ensimmäisen kerran 
torstaina klo 17.00 alkaen, epäonnistuneet lähetykset 
uusitaan perjantaiaamuna. Perjantaifaxin vastaanotto 
kestää alle 2 minuuttia. 

Perjantaifaxin lähettäminen maksaa parhaassa 
tapauksessa 26-48 mk vuodessa riippuen siitä, onko 
kyseessä paikallis- vai kaukopuhelu. Lisäkustannuksia 
tulee sellaisista lähetyksistä, jotka avaavat linjan mutta 
lähetys ei mene perille. Yhden tällaisen epäonnistuneen 
lähetyksen hinta on 52-74 penniä. Epäonnistuneita 
lähetyksiä on noin 25% kokonaismäärästä. 

PERJANTAIFAXIN TOIMINTA-AJATUKSENA ON 
KERTOA ROHKAISEVIA TIETOJA, LUKUJA JA KO-
KEMUKSIA EVANKELIUMIN VOITTOKULUSTA, 
JUMALAN VALTAKUNNAN LEVIÄMISESTÄ JA 
SEURAKUNNAN KASVUSTA SUOMESSA JA MAA-
ILMALLA. PERJANTAIFAX KUSTANNETAAN 
LAHJOITUKSILLA JA LÄHETETÄÄN VIIKOTTAIN 
YHDEN SIVUN MITTAISENA SUORAAN LUKIJOIDEN 
TELEFAXLAITTEISIIN. 

 
 
 
 
 
 

 

PERJANTAIFAX ON YHDEN SIVUN MITTAINEN 
LAHJOITUKSILLA KUSTANNETTU UUTISKIR-JE, 
JOKA LÄHETETÄÄN VIIKOTTAIN SUORAAN 
LUKIJOIDEN TELEFAX-LAITTEISIIN. 

 
 
ROHKAISEVIA TIETOJA, LUKUJA JA 
KOKEMUKSIA EVANKELIUMIN VOITTO-
KULUSTA, JUMALAN VALTAKUNNAN 
LEVIÄMISESTÄ JA SEURAKUNNAN KAS-
VUSTA SUOMESSA JA MAAILMALLA. 
 
 
 

 
DAWN FINLAND 

 
 

SEURAKUNNAN KASVU RY 
KALTEENTIE 3 B 16 

00770 HELSINKI 


