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Matkalla Egyptissä
Marraskuun alussa alkoi matka Englannin kautta Kairoon, Egyptin pääkaupunkiin.
Olen ollut aikaisemmin Egyptissä, mutta tuolloin olin turisti matkalla ystävieni kanssa.
Silloin matkasimme läpi koko maan etelästä-pohjoiseen. Nyt olin tullut tutustumaan
kristillisyyteen Egyptissä. Kentällä minua oli vastassa Kopti kirkon pappi joka toimi
minun oppaana koko matkan. Aivan uskomaton matka

Kristillisyyden alkulähteillä
Koptit ovat suurin kristittyjen ryhmä pääosin islamilaisessa arabimaailmassa.
Sanalla 'kopti' on vuosisatojen kuluessa viitattu hieman eri asioihin. Aikaisemmin kopti oli
yksinkertaisesti egyptiläinen. Myös Egyptin kielen viimeistä muotoa kutsutaan koptin
kieleksi, ja sitä käytetään edelleen Aleksandrian kirkon liturgiassa. Kristinusko toi egyptin
kieleen myös runsaasti lainasanoja kreikasta, ja monet niistä tulivat osaksi koptin
perussanastoa.
Vanhan tradition mukaan kristinuskon toi Aleksandriaan pyhä apostoli Markus pian sen
jälkeen, kun Kristus oli mennyt taivaaseen (ensimmäinen helatorstai), keisari Claudiuksen
hallinnon aikana noin vuonna 42 jKr. Käsitys siitä, että apostoli Markus jäi Egyptiin elää
voimakkaana Aleksandrian koptiyhteisössä. Aleksandriasta kristinusko levisi koko Egyptiin
puolen vuosisadan aikana pyhän Markuksen saapumisesta, kuten se ilmenee koptien
Johanneksen evankeliumista kirjoitetussa fragmentissa, joka löytyi Ylä-Egyptistä ja se on
ajoitettu toisen vuosisadan ensimmäiselle puoliskolle (siis vuosille 100-150) sekä Uuden
testamentin kirjoituksista, jotka löytyivät Oksyrhynkhoksesta Keski-Egyptistä ja ajoittuvat
noin vuoteen 200 jKr. Toisella vuosisadalla kristinusko alkoi levitä maaseudulle ja pyhät
kirjoitukset käännettiin paikalliselle kielelle, joka oli koptin kieli (jota kutsuttiin siihen aikaan
egyptin kieleksi). Kolmannen vuosisadan alkuun mennessä enemmistö Egyptin väestöstä
oli kristittyjä ja Aleksandrian kirkko tunnustettiin yhdeksi kristikunnan neljästä apostolisesta
istuimesta, arvojärjestyksessä heti toisena Rooman kirkon jälkeen.Egyptiläiset ovat
vaikuttaneet valtavasti maailmanlaajuiseen kristillisyyteen. Esimerkiksi Aleksandrian
katekeettinen koulu oli vanhin katekeettinen koulu maailmassa(n.190Jkr.) ja toinen
egyptiläisen huomattava merkitys kristinuskolle oli luostarilaitoksen luomisessa ja
organisoimisessa. Epäilemättä sillä tosiasialla, että kolmea ensimmäistä ekumeenista
kirkolliskokousta johti Egyptin patriarkat, todistetaan oikeaksi se valtava työpanos, mikä
Aleksandrian pyhällä istuimella on ollut varhaisessa kristillisessä teologiassa ja dogmien
muotoilussa. Koptien taide kukoisti ja saavutti uusia korkeuksia etenkin Keski- ja YläEgyptissä, mistä myös arabit omivat itselleen omia kuvioitaan.
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Ristiretkien aika toi muutoksia ja kristittyjen vainoja Egyptiinkin. Kristittyjä käännytettiin ja
luostarit olivat usein ryöstelevien beduiinien kohteina, mutta ne rakennettiin kuitenkin aina
vaan uudestaan ja uudestaan.
Marttyyreita, erämaa isiä, munkkeja, nunnia ja pappeja ja kristittyjä uskovia , maassa
missä kristittyjä vainotaan. Olin kuin kertomuksessa Taru Sormusten Herrasta, Mordorin
kaupungissa, missä pahuus asustaa. Kirkkojen ympärillä aitaukset ja toisissa paikoissa
sotilaita konekiväärien kanssa.
Siellä missä on vainoa, myös usko on suuri. Mielettömiä kertomuksia muslimien uskoon
tulosta, rukoilijoista ja myös marttyyreistä. Myös tämän ajan voimallisista kirkon isistä ja
äideistä, evankelista Filippuksen kaltaisista, jotka yhdessä hetkessä ovat siirtyneet
paikasta toiseen, ihmeparantumisista ja syvästä Jumalan läsnäolosta. Tämä oli niin
toisenlaista kristinuskoa, kuin missä olen koskaan ollut.
Koptilainen Paavi Abraham Aleksandriasta järjesti messun arabi Kalifille. Kristityt ja
muslimit tulivat yhteen rukoilemaan ja pyhä Simon Nahkuri , jolla oli uskoa sinapinsiemen
verran, alkoi rukoilemaan, niin että iso Moqattam’in vuori keskellä Kairon kaupunkia nousi
ylös ja sen alta näkyi auringon nousu 27.11.979. Tämän kertomuksen mukaan Kalifi ja
hänen seurueensa tulivat uskoon.
Tämä vuori on nykyäänkin kristittyjen asuinpaikkana ja siellä on myös monta kirkkoa.
Vuoren seinämiin on kaiverrettu useita Raamatun kertomuksia.
Koptilaisessa kalenterissa vuosiluku alkaa vuodesta 284 jKr.. Tuolloin keisari Diocletianus
nousi valtaan ja surmautti 800.000 kristittyä ja tämän vuoksi siitä käytetään myös
nimitystä diokletiaaninen ajanlasku. Järjestelmän vuodet lyhennetään A.M. = Anno
martyrum eli martyyrien vuonna.
Kaupungin keskustassa on myös paljon vanhoja kirkkoja ja luostareita. Mieletöntä oli se,
kun astui jonkun kirkon tai luostarin sisälle, oli kuin olisi astunut toiseen maailmaan.
Rukouksessa sanotaan ”Maan päällä niin kuin Taivaassa” ja todella koin että olisin
astunut taivaaseen.
Ajoimme myös Kairon ulkopuolella oleviin seurakuntiin ja kirkkoihin. Sain myös tavata
muutamia ”erämaa isiä”, ehkä kutsuisin heitä profeetoiksi, jotka antavat suoria ohjeita
Jumalalta.
Matka meni niin vaivattomasti ja sitä ihmettelivät myös ystäväni, jotka olivat minun
matkassani. Ovet vain avautuivat ja tiedän että lisää on tulossa.

Nyt matka jatkuu täällä Suomessa työn ja joulun merkeissä
Siunauksin
Kristiina
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Tue evankeliointia maailmalla
“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 evankeliointi työtämme maailmalla World Evangelism Organisation
www.weo.fi
Kun haluat tukea työtämme taloudellisesti, pyydämme käyttämään tarkoitukseen käytettyjä tilejä ja niiden
viitenumeroita. Tue kuukausittain Esim : 10€, 20€, 50€ tai anna kerta lahjoitus. Vapaaehtoinen jouluraha.
Teemme lähetystyötä kylissä ja kaupungeissa, aina siellä minne Herra meitä kutsuu ja johdattaa.
Matkan varrella tuemme kaikkia ihmisiä niiden lahjoitusten mukaan mitä tilille kertyy
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
Kannettava tietokone & luoton maksu

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

KIITOKSIA KAIKISTA LAHJOITUKSISTA
SIUNAUKSIN
KRISTIINA
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Avustus kohteita
PASTORI JEBASON INTIASTA

Lähde tukemaan Pastori Jebason’in työtä Intiassa. Tiruvannamalaissa olevassa seurakunnassaan hän
auttaa nuoria kodittomia naisia ja heidän lapsiaan, sekä nuoria miehiä jotka ovat antaneet elämänsä Herran
palvelemiseen. Hän kulkee pelottomasti eri kylissä julistamassa Herran sanaa. Kristittyjen työ on hyvin
uhattuna monilla eri alueilla Intiassa. Avustuksesi tulee tosi tarpeeseen.
Kiitoksia avustasi ja rukouksista <3

YHDESSÄ VOIMME AUTTAA !!!
NORDEAN TILILLE : WORLD EVANGELISM ORGANISATION
FI68 1025 3000 254 204
VIITE 5050
SIUNAUKSIN
Etukäteen kiittäen
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
FI68 1025 3000 254 204 / WEO DALIT-LAPSI PROJEKTI
viite 1889
Oman lapsen tuki raha vuodesta 2015 on 25 € /kk tai sitten voit tukea muuten vain itsellesi sopivalla
summalla kuukaudessa
SIUNAUKSIN
Etukäteen kiittäen
KRISTIINA
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