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Matkalla…
“Suuri on Herra, ylistäkää häntä!
Hän asuu omassa kaupungissaan, pyhällä vuorellaan”
Hei kaikille lukijoilleni ! Maaliskuun lopulla lähdin Floridasta
Kaliforniaan. Kahden viikon matka kohti Reddingiä, Fall Mills
River’iä, San Franciscoa, Los Angelesia ja Azusa kadun 110
vuotisjuhlaa alkoi. 9.4. 1906 eli 110- vuotta sitten Azusa kadulta alkoi
koko maailmalle levinnyt helluntai herätys liike. Tiistaina 29.3 olin
Bethel koulussa osallistumassa useisiin koulutustilaisuuksiin. Jason
Valloton, Kris Valloton, Francesco Sideli, Bill Johnson ja Hayley
Braunin opetuksissa muutamia nimiä mainitakseni. Seuraavana
päivänä pääsin henkilökunnan kokoukseen, mikä oli suuri siunaus.

Lähtö tunnelmia
Reddingissä

Torstaina 31.3. Eagles Nest kokoontuminen Vineyardin tiloissa ja
huhtikuun 2 päivä Secret Place kokoontuminen His House Fellowship
seurakunnassa, Fort Mills Riverissä, Pastorit Steven ja Dalene ja
heidän poikansa Daniel’in johdolla meillä oli mahtava viikonloppu
Herran läsnäolossa. Paikalla oli myös muita upeita Herran miehiä ja
naisia. Profetioita ja parantumista ja Herran kohtaamista.
Maanantaina 4.4.2016 kaikki oppilaat Bethel seurakunnasta lähtivät
bussilla kohti Los Angelesia, tyttäreni Viveka mukaan lukien. Arviolta
heitä oli noin 2000 oppilasta jotka sijoitettiin eripuolille Los
Angelesia. Kaikki oppilaat olivat päivittäin evankelioimassa kaduilla ja
kujilla. Mahtavia todistuksia parantumista ja Herran ihmeistä tuon
viikon aikana.
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Tiistaina 5.4. minä ja kaksi aikuista nuorta lähdimme kohti San
Franciscoa. Majoituimme paikkaan nimeltä the Home of Peace
eli Rauhan kotiin. Viktorian tyyliin vuonna 1893 rakennettuun
taloon sisältyy paljon historian havinaa. Rikas kristillisestä
historiastaan, jonka juuret johtavat “ the Holiness Movement,
Divine Healing Movement, Assemblies of God ja Christian ja
Missionary Alliance en. Talon rakennutti evankelista Carrie
Judd Montgomery ja siellä toimi länsirannikon ensimmäinen
Healing Home eli Parannus koti. Tässä talossa on pidetty useita
kokouksia ja koulutus tilaisuuksia nk. Jumalan kenraalien
johdolla muutamia nimiä mainitakseni Smith Wigglesworth,
A.A.Allen. ( talon rakennuttajasta Carrie Judd Montgomerystä
voit lukea lisää tästä linkistä : http://ifphc.org/uploads/heritage/
2012_02.pdf) Illalla olimme kuuntelemassa juutalaisen Tohtori
O:n opetuksia. Luulimme että kokous on jossain isossa salissa,
mutta sain olla hänen omassa hotellihuoneessaan viiden muun
oppilaan kanssa. Jumalallisia kohtaamisia <3
Keskiviikkona 6.4.2016 Ajoa kohti Los Angelesia 1: tietä
pitkin. Tie kiemurtelee pitkin Kalifornia länsirannikkoa ja
maisemat ovat henkeä salpaavan kauniita.

Californian rannikkoa

Los Angeles TheCallAzusa
Majapaikkamme oli Alhambran kaupungin osassa. Asuimme
Ruotsista tänne 54- vuotta sitten muuttaneen pariskunnan kotona.
Perheen omat lapset ovat vahvasti mukana kristillisessä työssä ja he
haluavat näin osallistua Herran palvelemiseen. Aivan mahtava siunaus
meille kaikille matkaajille. Välillä heidän luonaan oli majoitettuna 7- 8
henkilöä. Torstaiaamuna olin kuuntelemassa evankelista Todd
White’a ja iltapäivällä menimme Santa Monican kävelykadulle
syömään ja juhlimaan ystävämme syntymäpäivää. Ilma oli kylmä ja
sateinen. Illalla olimme kaupungin toisella laidalla olevassa Thai
ravintolassa ystävien kanssa Amerikasta, Singaporesta ja Suomesta.
Ravintolasta siirryimme kadulle keskustelemaan ja täytyimme niin
Pyhästä Hengestä että ilo täytti sydämemme, naurulle ei meinannut
tulla loppua. Tunsimme kuinka ihmiset ympärillä ihmettelivät että
mitähän nämä ovat nauttineet tuossa ravintolassa kun näyttävät siltä
että olisivat niin kuin juopuneet, “ viiniä täynnä” vähän niin kuin
Apostolien teoissa kun Pyhä Henki vuodatettiin Jeesuksen
opetuslapsien ylle ylähuoneella. Ap.t.2.. joo olimme ihan täynnä
Herran viiniä Pyhää Henkeä ja me janosimme sitä lisää !!!!
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Sateesta huolimatta Memorial Coliseum’in

Memorial Coliseum

ulkopuolelle alkoi kerääntymään väkeä aamu aikaisesta. Me olimme
Coliseumin ulkopuolella jo 3.30aamulla. Oli vielä pimeää mutta
ilmassa oli suuren juhlan odotusta. Jonossa aika kului nopeasti ja
saimme rukoilla ja profetoida ympärillä oleville ihmisille. Kello 7
portit aukaistiin ja näin pikkuhiljaa väki pääsi Coliseumin sisälle.
Hitaasti mutta varmasti jono liikkui eteenpäin, onneksi olimme ihan
alkupäässä. Saimme oikein kivat paikat lavan vierestä Jälkeen päin
arveltiin että paikalle oli tullut kaikkiaan noin 65.- 70.000 henkeä.
Lou Engle on amerikkalainen The Call järjestön johtaja joka
tunnetaan pitkistä 12 tunnin rukous kokouksista ja näistä massiivisista
kokouksista. Hän on toiminut myös International House of Prayer’ in
vanhempana johtajana. Azusan herätys ( Willian J.Seymour, https://
en.wikipedia.org/wiki/Azusa_Street_Revival) tunnetaan siitä että se
on tuonut ihmisiä enemmän uskoon kuin mikään muu herätyskokous.
Azusan juuret juontaa Walesin herätykseen 1904-1905 (Evan Roberts,
https://en.wikipedia.org/wiki/1904–1905_Welsh_Revival) joka muutti
kokonaisen kansakunnan tuona aikana. Ihmiset tunsivat Jumalan
läsnäolon kun he tulivat Walesiin, tietoisuus ilosta, läsnäolosta ja
synnistä. Monet pastorit ja evankelistat olivat tuolloin kiinnostuneita
siitä mitä tapahtui Walesissa ja näin Jumalan nälkä kasvoi Amerikassa.
He halusivat sitä samaa mitä tapahtui Walesissa ja niin se tulikin
vuonna 1906.
9.4.2016 Kokouksen tarkoituksena oli kaikkien seurakuntien yhteen
tuleminen ja sovinto. Yhdessä me olemme voimakkaita! Meidän
täytyy olla United ! Herra vuodata henkesi kaiken kansan ylle ! Päivä
oli ihmeitä ja rukouksia täynnä. Mahtavaa yhdessä oloa, kuulua
samaan suureen perheeseen, Taivaan Kansalaisia Maan Päällä.
Ylistystä, rukousta, parantumisia, tiedon sanoja, profetioita. Pitkä
mutta aivan mahtava päivä ja ilta. Kokous kesti viisitoista ja
puolituntia klo 7am- 10.30 ip + aamun tunnit jota olimme jonossa.
Tätä kokousta voi vielä katsoa God.tv kautta ( https://
mail.google.com/mail/?shva=1#search/azusa+now/1543e7ef231310ce )

Bonnie Brae Talo

10.4.2016 Sunnuntai aamuna menimme isäntämme kirkkoon ja
osallistuimme siellä pidettävään Raamattu kerhon kokoukseen.
Olimme puhujina ja jaoimme todistuksemme heille. Me kaikki neljä,
yksi ruotsalainen, kaksi suomalaista ja yksi amerikkalainen. Viestinä
oli Rakkaus LOVE .. Lähdimme yhdessä syömään ja sieltä katsomaan
Los Angelesin nähtävyyksiä erityisesti herätyksen alku paikoille.
Bonnie Brae talon edessä W.J. Seymour piti puheita kansalle koska he
eivät enää mahtuneet talon sisälle. Tuon talon edessä Jumalan tuli, tuli
taivaasta ja sen voimasta kaaduin kadulle. Yritin nousta mutta olin
liimattuna katuun, Herran henki ei antanut minun liikkua. Nousin
hengessä ylös visioon ja näin taivaassa Jumalan kenraaleja jonossa ja
jono johti aina siihen paikkaan missä makasin maassa. Olin tulessa ja
tunsin kuinka joku tuli lähelleni ja laitoin vain käteni hänen päälleen
ja nyt hän kaatui maahan Herran voimasta iloa ja kyyneleitä
taivaallisia näkyjä ja Herran läsnäoloa Sitten tuli suuri RAUHA!
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Mikä onkaan ihanampaa kun Herra siunaa sinua, ei ihmiskäsiä vaan
tulta taivaasta!!! Olin Rakkaudesta pakahtua ! Herra Hyvä On.
Parannusta ja vapautusta Kiitos Herra !
Bonnie Brae talolta kokoukset siirtyivät Azusa kadulle ja siellä oli nyt
teltta kokous menossa ja ihmiset kulkivat tuli tunnelin läpi.
Jälkeenpäin kuulimme että siellä oli tullut Jumalan voimallinen tuli ja
kaikki olivat kaatuilleet Pyhän hengen voimasta, iloa ja vapautusta.
Kävimme ennen auringonlaskua katsomassa mäellä olevaa Hollywood
kylttiä ja Los Angelesin kaupunkia. Sitten kuuluisaa Star katua ja
takaisin kotiin. Oli pakko mennä katsomaan vaikka sydän olikin
muualla. Nyt oli nähty nähtävyydet .
Maanantaina pääsimme W.J.Seymour’ in haudalle Rukoilimme,
kiitimme ja ylistimme Herraa siitä kaikesta mitä hän oli tehnyt tämän
miehen kautta. Tuonut herätystä kaikkeen maailmaan! Isäntämme
luona juhlimme heidän lapsen lapsen syntymäpäivää ja saimme nauttia
hyvästä ruuasta, Lego-kakusta ja jäätelöstä. Sitten illalla lento takasin
Floridaan.
Meillä oli voimallinen rukouskokous erään pariskunnan kanssa.
Laitoin käteni heidän päälleen ja samassa tämä rouva sanoi että en näe
sinua vaan tälläisen miehen seisovan siinä sinun paikallasi. Hän kuvasi
tuota miestä ja mieleeni tuli Seymour’ in nimi. Ystäväni otti Seymour’
in kuva puhelimestaan ja näin tämä rouva todisti jälkeen päin että
tämä oli se mies jonka hän näki ympärilläni. Tämä oli jonkilainen
varmistus minulle siitä että me siellä paikalla olleet olemme nyt
tämän uuden Azusa kadun herätyksen kantajia. Myös mies jolle
olimme rukoilleet oli täynnä uutta voimaa ja iloa. Herra paransi !
Herran tuli, tuli taivaasta… sitoi maahan ja antoi näkyjä, sama
kokemus oli Texasissa jolloin en päässyt ylös tuolista ja Herran henki
vei minut ylös. Pyysin Jeesusta avaamaan silmäni ja niin hän avasi
silmäni. Edessäni avautui suuri kultainen kaupunki ja kadulla kulki
ihmisiä. Valoa joka puolella Herra kirkkautta ! Uusi Jerusalem !
Jeesus seisoi oikealla puolellani ja vasemmalla puolellani oli suuri
enkeli joka puhalsi pasuunaan.. ..

MATKA JATKUU…
Siunauksin
Kristiina
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VIEREISESSÄ KUVASSA PASTORI JEBASON INTIASTA
Jatkoa edellisestä kirjeestä. Tiruvannamalain lähistöltä on nyt
löytynyt talo, jonne he ovat asettuneet asumaan. Pastori Jebason
sekä neljä nuorta naista ja kaksi nuorta miestä. Nyt heitä on
seitsemän ihmistä asumassa tuossa talossa. Etukäteismaksun he
ovat saaneet lainaksi, mutta nyt laina pitäisi maksaa pois.
Etukäteismaksu oli n. 600 euroa ja saimme siihen kerättyä 96
euroa jonka lähetin hänen tililleen Intiaan. Vielä pitäisi saada n.
500 euroa jotta saadaan velat maksettua. Pastori Jebasonin
sydämellä on nämä naiset ja miehet jotka ovat antaneet elämänsä
Jeesukselle ja ovat sen takia joutuneet vainotuksi perheidensä ja
ystäviensä taholta. Pastorin sydämellä on näiden
vähempiosaisten leskien, orpojen ja hylätyksi tulleiden ihmisten
auttaminen ja eteenpäin vieminen, koulutuksen tai ihan
paikkakunnan muutoksen kautta. WEO haluaa olla mukana tässä
mahdollisuuksien mukaan.
TULE MUKAAN OMALLA PANOKSELLASI ! YHDESSÄ VOIMME
AUTTAA !!!
NORDEAN TILILLE : WORLD EVANGELISM ORGANISATION
FI68 1025 3000 254 204
VIITE 5050
KIITOKSIN KRISTIINA

USAMBADIN ORPOKOTI
Ps. Karnanin Love & Care orpo kodissa on viisi poikaa joita tuemme
kuukausittain. He ruokkivat myös päivittäin n. 50 lasta viereisessä
kylässä ja auttavat lapsia tekemään koulu läksynsä.
TULE MUKAAN AUTTAMAAN LAPSIEN KOULUTTAMISESSA
F!61 1244 3500 0745 11 / WEO DALIT-LAPSI PROJEKTI
Oman lapsen tuki raha vuodesta 2015 on 25 € /kk tai sitten voit
tukea muuten vain itsellesi sopivalla summalla kuukaudessa
KIITOKSIN KRISTIINA

Todistuksia maailmalta
Intian pastorini Coimbatoresta kertoi seuraavan todistuksen. Olimme
yhdessä rukoilleet heille lasta. Heillä oli jo yksi yhteinen lapsi
kolmetoistavuotias poika. Lapsen syntymän jälkeen he ovat rukoilleet
uutta lasta, mutta mitään ei ole tapahtunut. Profetoin heille ja
rukoilimme yhdessä noin vuosi sitten kun olin siellä. Nyt
kolmentoista vuoden jälkeen heille on syntynyt terve lapsi.
Yksi Mongolian tyttäristäni on saanut terveen tyttölapsen. Perheessä
on kaksi poikaa ja tyttöä haluttiin. Rukoukseen vastattiin.
KIITOS JEESUS
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“Älä mene sinne minne polku johtaa, vaan mene sinne
missä ei ole mitään polkua ja jätä jälkeesi vana.”
Kristiina Keravuori kiertänyt maailmaa vuodesta 2003 Apostolien
tekojen 10:38 hengessä. Aivan kuten apostoli Pietari vastasi
Pyhän Hengen kutsuun ja lähti palvelemaan Corneliusta,
Roomalaisen sadan päällikön kotiin, joka janosi elävää Jumalaa.
Kristiina on apostolinen evankelista, joka etsii niitä jotka ovat
hengellisesti nälkäisiä. Uranuurtajana hän rohkeasti ja pelotta etsii
yhdenkin kadonneen lampaan. Hänen sydämensä on Dalit
orpojen ja hylättyjen lasten puoleen kaupungeissa, kaatopaikoilla
ja kaikkialla maailmassa. Se voi olla yksi elämästään kamppaileva
nuori nainen Mongoliassa, joku pieni yhteisö Aasiassa, uuden
kirkon perustaminen Intiassa, romaniyhteisöissä Liettuassa, tai
lähetystyötä vankiloissa. Hän usein hyppää tuntemattomalle
alueelle ja tuo sinne Jumalan rakkautta paranemisen -, kasteen -,
rohkaisun -, ja kehotuksen – kautta niitä tarvitseville.

Lähde tukemaan evankelioitityötämme maailmalla
World Evangelism Organisation ry www.weo.fi
Kun haluat tukea työtämme taloudellisesti, pyydämme käyttämään
tarkoitukseen käytettyjä tilejä ja niiden viitenumeroita. Tue
kuukausittain Esim 5€, 10€, 20€, 50€ tai anna kertalahjoitus.
Vapaaehtoinen jouluraha. Teemme lähetystyötä kylissä ja
kaupungeissa, aina siellä minne Herra meitä kutsuu ja johdattaa.
NORDEAN TILILLE
World Evangelism Organisation ry
FI68 1025 3000 254 204
Viite 5555 / kaikkeen työhön
TAI MAKSA LUOTTOKORTILLA PAYPAL LINKIN KAUTTA :
http://www.weo.fi/tue-tyota
RUKOUSAIHEITA
Puhelin, kannettava tietokone & luoton maksu
Matkan varrella tuemme kaikkia ihmisiä niiden lahjoitusten
mukaan mitä tilille kertyy

Tilaa kuukausikirje: http://www.weo.fi/uutiskirje

KIITOKSIA KAIKISTA LAHJOITUKSISTA
SIUNAUKSIN
KRISTIINA
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