World Evangelism organization

Huhtikuu 2017

MATKALLA…
Pääsiäisenä Israelissa …
Suunnitellessani tätä matkaa Israeliin luulin, että Pääsiäinen olisi vasta vierailuni
jälkeisenä viikonloppuna. Ihmeekseni sain huomata, että tämä viikko olikin
pääsiäisviikko kun saavuin sinne. Ihan mieletön siunaus Herralta!
Olimme torstai aamuna ystäväni kanssa Pyhä Haudan kirkolla. Jalkojen pesu
seremonia Ortodoksi papistolla, keräsi paljon väkeä pienelle aukiolle. Paikalla oli
pyhiinvaeltajia ympäri maailman ja myös turvallisuus toimet olivat tiukat. Torstai
iltana ehtoollisen jälkeen, kävelimme Vanhan kaupungin Redeemer kirkolta
Öljymäelle laulaen ja ylistäen. Kun hetki koitti, Jeesus kävi aterialle yhdessä apostolien
kanssa. Hän sanoi heille: "Hartaasti olen halunnut syödä tämän pääsiäisaterian teidän
kanssanne ennen kärsimystäni. Sillä minä sanon teille: enää en syö pääsiäisateriaa, ennen
kuin se saa täyttymyksensä Jumalan valtakunnassa." Hän otti käsiinsä maljan, kiitti
Jumalaa ja sanoi: "Ottakaa tämä ja jakakaa keskenänne. Minä sanon teille: tästedes en
maista viiniköynnöksen antia, ennen kuin Jumalan valtakunta on tullut."Sitten hän otti
leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: "Tämä on minun ruumiini, joka
annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni." Aterian jälkeen hän samalla
tavoin otti maljan ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan
teidän puolestanne. / Jeesus lähti kaupungista ja meni tapansa mukaan Öljymäelle.
Opetuslapset seurasivat häntä. Tultuaan sinne Jeesus sanoi heille: "Rukoilkaa, ettette joutuisi
kiusaukseen." Itse hän meni vähän edemmäs, kivenheiton päähän, polvistui ja rukoili: "Isä,
jos tahdot, niin ota tämä malja minulta pois. Mutta älköön toteutuko minun
tahtoni, vaan sinun." Silloin taivaasta ilmestyi hänelle enkeli, joka vahvisti
häntä. Suuressa tuskassaan Jeesus rukoili yhä kiihkeämmin, niin että hänen
hikensä vuoti maahan veripisaroiden tavoin

Eri seurakunnissa vietetään pääsiäisjuhlaa omalla tavallaan, ja
Jeesus on juhlinnan keskipiste. Perjantai aamuna Via Dolorosalla
tungeksi väkeä, isompia ja pienempiä ryhmiä. Olimme jo 6.30
kävelemässä kohti Pyhän Haudan kirkkoa ristin saattueessa.
Jerusalemissa kävimme Jeesuksen haudalla, Daavidin ja
Melkizedekin kaupungissa ja Syyrian Ortodoksisessa
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seurakunnassa, missä Jeesus nautti viimeisen ehtoollisen opetuslapsiensa kanssa.
Pyhän Tulen Ihme : Suurena lauantaina kello 10 alkaen arabikristityt laulavat perinteisiä arabiankielisiä lauluja. Laulut
ovat peräisin Jerusalemin turkkilaismiehityksen ajalta 1200-luvulta, jolloin kristityt eivät saaneet laulaa muualla kuin
kirkoissa. "Olemme kristittyjä, olemme olleet kristittyjä vuosisatojen ajan ja tulemaan olemaan ikuisesti. Amen!",
arabikristityt laulavat rumpujen säestyksellä. Rumpujen soittajat istuvat toisten läsnäolijoiden olkapäillä tanssien
Pyhän Haudan kappelin ympäri. Kello 13 aikoihin laulut hiljenevät, ja sen jälkeen vallitsee jännittynyt hiljaisuus
ihmisten odottaessa Jumalan voiman näytöstä."Menen sisään hautaan ja polvistun pyhässä pelossa sen paikan
eteen, jossa Kristus makasi kuolemansa jälkeen ja jossa hän nousi ylös kuolleista", kertoo ortodoksinen patriarkka
Diodoros. "Kuljen pimeässä tunnustellen sisempään kammioon, jossa polvistun. Täällä luen tietyt rukoukset, jotka
on välitetty meille vuosisatojen takaa. Rukousten jälkeen odotan. Joskus saatan odottaa joitain minuutteja, mutta
normaalisti ihme tapahtuu välittömästi sen jälkeen, kun olen lukenut rukoukset. Sanoinkuvaamaton valo tulee
esiin sen kiven sisältä, jolla Jeesus makasi. Valossa on tavallisesti sininen sävy, mutta väri saattaa muuttua ja sillä
voi olla useita värisävyjä. Patriarkan tullessa ulos kahden kynttilän kanssa loistaen kirkkaasti pimeydessä
kirkossa kaikuvat riemun äänet. Olimme Jaﬀa portilla odottamassa tuhansien muiden kanssa, kun

tänä Tuli tuotiin portille ja suunnaton ilo ja keveys täytti sydämeni kun tuohukseni syttyi
palamaan. (Voit lukea tästä lisää : http://www.ortodoksi.net/tietopankki/paasiainen/pyha_tuli.htm). Tänä
vuonna tämä Tuli lennätettiin mm. Amerikkaan, Eurooppaan ja kaikkialle Venäjälle.

Sunnuntai aamuna klo 4.00 Öljymäen etelä rinteillä katsomassa upeaa auringon
nousua ja ylistämässä. Tämä alue kuuluu Augusta Victoria kirkolle ja sairaalalle.
Ehtoollisen jälkeen meillä oli oma sunnuntai palvelus seurakunnassamme ja
sunnuntai iltana olimme takaisin Augusta Victorialla yhteisellä illallisella.
Jerusalemin lähistöllä kävimme Herodeksen linnan raunioilla (Herodian) ja Haritoun
raunio luostarissa, minkä ympärillä oli paljon vanhoja asuin luolia, sekä myös
Bethelissä= Jumalan huoneessa, paikassa missä Jaakob näki unessa portaat, jotka
ulottuivat maasta taivaaseen, ja Jumalan enkelit kulkivat niitä ylös ja alas. ( 1 Moos.
28: 10-21 ). Mikä siunaus oli mennä Galilean alueelle. Tagbhan kirkko Galilean järven
rannalla, Kaanassa, Nasaretissa Taaborin vuorella missä Jeesus tapasi Mooseksen ja
Eliaan. Raamatun ihmeet voit kokea näissä paikoissa!
Jerusalemista ajoimme tietä numero 60 läpi koko West bankin alueen ja välillä
eksyimme tielle nro 57. Jotkut sotilaat sanoivat, että on vaarallista ajaa siellä, että
meitä heitettäisiin kivillä? Meillä ei ollut mitään vaikeuksia, vaan päin vastoin, kun
kysyimme apua paikallisilta Palestiinalaisilta, eräs mies lähti omalla autollaan
opastamaan meitä läpi Jeninin ulkopuolelle ja sieltä löysimme helposti Afulan kautta
Tiberiaan. Herra Hyvä On.
Jeesuksen sanoin : Rakastakaa toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut!
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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