Wor

512 TEL.
-914
-5

MATKALLA AMERIKASSA

ld E
wa

nge
Aus lism Or
tin,
g
Tex anisati
as
o

374

Huhtikuu-toukokuu

9.4- 9.5. 2012

www.weo.fi

n

KRI
S
VUO TIINA.
K
RI@
GMA ERA
IL.C

Kuningas vastaa heille:
'Totisesti: kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä
vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.' Matt.25:40

AUSTIN, TEXAS
KODITTOMAT JA KÖYHÄT

Amerikka

En koskaan odottanut näkeväni näin paljon
kodittomia ja köyhiä Amerikassa. Ihmiset
seisovat katujen kulmissa erilaisten lappujen
kanssa missä pyydetään ”Ihan mitä vaan”
Kaikki kelpaa: ruoka, vaatteet, raha,
majapaikka ym... Puute on suuri....

Ruokajono Austinin keskutassa

Jatkuu sivulla 2

HIDALGO, MEKSIKON RAJALLA

Mahtava matka Hidalgoon Meksikon rajalle,
missä huumekuriirit pitävät kansaa pelossa ja
sotaa käydään
Jatkuu sivulla 2
Nainen, koira ja syöpä

WORLD EVANGELISM ORGANISATION,
BRIDGE OF ANGELS JA ANGELS HEALING AND
RECOVERY CHURCH

Lähde tukemaan työtämme Amerikassa
Jatkuu sivulla 2

Ruoka maistuu

"Satoa on paljon,
mutta sadonkorjaajia
vähän. Pyytäkää siis
herraa, jolle sato
kuuluu, lähettämään
väkeä elonkorjuuseen.
Luuk.10:2
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"Minä olen A ja O, alku ja loppu"*, sanoo Herra
Jumala, hän, joka on, joka oli ja joka on tuleva,
Kaikkivaltias. Ilm. 1:8
Amerikka....

Katujen kulmissa seisoo miehiä ja naisia
likaisissa vaatteissa. Jokaisella on kädessään
jonkinlainen kyltti joka kertoo heidän
tarpeistaan. Tavallisia ihmisiä tai sitten
huumeiden tai alkoholin käyttäjiä. Heitä
on kaupungin keskustassa ja laitamilla.
Kävimme keskustan puistoissa
haastattelemassa ja rukoilemassa näille
ihmisille. Majapaikoista on pulaa erityisesti
naisilla joilla on vain muutama paikka
minne mennä yöksi, miehillä asiat on
paremmin. Ruokaa jaetaan päivittäin eri
seurakuntien ja avustujärjestöjen kautta.
Väkivalta kukoistaa kaduilla, naisia
raiskataan ja pahoipidellään ja he ovat
hyvin turvattomassa asemassa tässä
kaupungissa..
Te x a s i n o s a v a l t i o s i j a i t s e e
Yhdysvaltojen etelä-osassa, joten tännne
tulee paljon kodittomia muualta, myös
Meksikosta.
Olen ollut joka lauantai kaupungin
keskustassa suuren sillan alla jakamassa
ruokaa ja vaatteita. Sillan alle saapuu
viikottain noin kolme- viisi eri seurakuntaa,
tekemään tätä työtä. Meillä on ylistystä,
tanssia, ruokaa ja rukousta. Herra tekee
voimallista työtä heidän keskellään.
Viime viikolla tapasimme kaksi
koditonta naista jotka olivat hyvin
peloissaan omasta turvallisuudestaan.
Löysimme heille majapaikan kohtuu
hintaan pienestä motellista, samalla sain
nähdä kuinka nämä motellit olivat erilaisten
huume kuriirien ja prostitoitujen käytössä.
Motellien pihoilla näin huumepiikkejä
lojuvan maassa.
Ihmeellinen Amerikka ja niin paljon
onnettomuutta! Tiedän että Herra tekee
työtään ja että saamme nähdä mahtavia

parantumisia ja vapautumisia näiden
ihmisten elämässä., niin kuin on jo
tapahtunut!
Herran armossa kuljetaan ja tehdään
työtä. Ei omissa voimissa
mutta Hänen.
Ty ö j a t k u u n i i n
kadulla kuin kujilla,
kirkossa
ja
kuntoutuskeskuksessa..
T i i s t a i s i n ,
keskiviikoisin, torstaisin,
perjantaisin ja lauantaisin
ja tietysti joka päivä kun
Herra kutsuu..
Kodtton ja syöpä
Pietari: "Israelilaiset, miksi te
tätä ihmettelette? Miksi te tuijotatte meitä, aivan
kuin me omalla voimallamme tai
hurskaudellamme olisimme saaneet tämän
miehen kävelemään?
Jeesus: Minä lähetän teille sen, minkä Isäni on
luvannut. Pysykää tässä kaupungissa, kunnes
saatte varustukseksenne voiman korkeudesta."
Luuk.24:4

Hidalgo, Meksikon rajalla
Viikonlopun avustusmatka meni hyvin. Kahtena
päivänä saimme pitää rukou-ja ylistyskokousta
The Power kirkossa.
Veimme ruokaa ( riisiä, papuja) ja vaatteita
ison autolastillisen.
Raja-alue on hyvin levoton ja siellä voi
nähdä yhteenottoja poliisin ja rikollisten kanssa.
Huume virtaa. Alue on täynnä erilaisia varastoja
joiden sanotaan olevan huumediilereiden
käytössä. Niiden lähelle ei kannata edes mennä.

Mutta me kuljemme Herran
suojeluksessa
Matkoista videoita:
http://vimeo.com/user7667087
Siunauksin Kristiina

Tue työtä
LAHJOITUKSET
Nordea

102530-254204
World
Evangelism
Organisation ry
viite 5555
http://
www.weo.fi/tuetyota
Kiitos avustasi
Kristiina
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