
Ihanille ystävillemme, 

Meillä oli mahtavaa aikaa matkustaessamme Reddingiin, 

Kaliforniaan, ystäviemme Tom ja Kathie Wisen kanssa. Se 

oli melkoinen ajomatka. Ajoimme noin 19 tuntia yhteen 

menoon Clovisiin, Uuteen Meksikoon. Yövyimme siellä 

ystävien luona, jotka olivat asuneet Nicevillessä, Floridassa 

ja kuuluivat seurakuntaamme joitakin vuosia – Tom ja 

Susan DiFrancesca. Tom kirjoitta hengellistä kertomakirjal-

lisuutta, joka on todella siunaukseksi. Hän on hyvin luova 

kirjoittaja. 

Sitten ajoimme 24 tuntia Uuden Meksikon, Arizonan ja 

eteläisen Kalifornian halki ja sitten ylös Reddingiin, Kalifor-

niassa. Ajoimme niiden alueiden halki, joiden ajattelimme 

olevan kuumimpia, yöaikaan. Silti, Needlesissä, Kaliforni-

assa oli yli 38 ¤C keskiyöllä. Myös Redding oli hyvin kuuma 

jopa 41 ¤C asti ollessamme siellä. Hyvä puoli: se oli kuivaa 

kuumuutta, ja olimme koko päivän konferenssissa joka 

päivä. 

Olimme hyvin siunattuja Bethel-seurakunnassa. Kokoukset 

kestivät aamuyhdeksästä yli iltayhdeksään kunakin 

päivänä. Todistukset parantumisista ja ihmeistä olivat usko-

mattomia. Kevin Dedmon opetti meitä teille menemisestä 

tekemään aarteen metsästyksiä. Aarre on ne ihmiset, 

joiden luo Jumala lähettää sinut tiedon sanojen kautta, 

jotka sitten paranevat ja monissa tapauksissa  pelastuvat 

sen tuloksena. 

Cal Pierce oli siellä ja jakoi John G. Laken Healing Room-

sista, jonka Herra laittoi hänet ja hänen vaimonsa 

avaamaan uudelleen Spokanessa, Washingtonissa. Nyt he 

valvovat yli 1100 Healing Roomia ympäri maailmaa. He 

ovat tulossa Helsinkiin pitämään kokouksia tämän vuoden 

lokakuussa. Koska Herra nosti esiin minulle Healing Rooms 

–palvelutyön tämän vuoden toukokuussa, Debby ja minä 

olimme hyvin tarkkaavaisia sen suhteen, mitä kuulimme 

siellä sekä myös IHOP:ssä. Pääsimme myös saamaan palve-

lua Healing Roomsissa Bethel-seurakunnassa. Piercet olivat 

olleet jäseniä Bethel-seurakunnassa Bill Johnsonin alaisina 

ennen muuttamistaan Spokaneen aloittamaan oma palve-

lutyönsä. 

Myös useat muut palvelutyöt Bethel-seurakunnasta, jotka 

matkustavat ympäri maailmaa jakaen Evankeliumin elämää 

muuttavaa sanomaa merkkien seuratessa, opettivat meitä 

tai saarnasivat meille. Se oli väkevä viikko. Meillä on paljon 

jaettavaa palatessamme. 

Tapasimme useita pastoreita ja johtajia ympäri maailmaa. 

Eräs pastori läheltä Lontoota on kutsunut meidät majoittu-

maan hänen ja hänen vaimonsa luo, kun matkustamme 

Britanniaan. 

Kuvat: kaksoissateenkaari keski-Texasin yllä. Be-

thelin Alabasteri-rukoustalo. 

Huippukohta oli kolme tuntia loppupuolella Bill 

Johnsonin jakaessa mitä Jumala oli laittanut hänen 

sydämelleen meidän suhteemme. Sitä seurasi im-

partaation väkevä aika, jolloin Bill palveli jokaista 

paikalla olevaa ihmistä, ja niin tekivät lähes kaikki 

muutkin tuolla viikolla palveleva sekä useat 

sikäläisetkin. 

Matkallamme kotiin ajoimme jälleen 24 tuntia 

Clovisiin, Uudessa Meksikossa, ja nautimme erittäin 

hyvän sanoman sunnuntaiaamuna sen seurakun-

nan perustaneelta pastorilta, joka on Tom ja Susan 

DiFrancescan paikka. Sitten meillä oli upea ateria ja 

jatkoimme matkaa ajaaksemme toiset 19 tuntia 

takaisin Floridaan. Ajaessamme keski-Texasin halki 

huomasimme edellämme kaksi sateenkaarta. Pysty-

imme näkemään molempien sateenkaarten molem-

mat päät, ja toinen näytti olevan toisen sisällä tai 

alla. Kun tulimme lähemmäksi, ne näyttivät olevan 

kuin eri reunat suunnattomasta sormuksesta, josta 

näimme vain yhden osan. Näiden kahden reunan 

välissä oli kiinteä harmaanvärinen yhtenäisyys esillä 

laidasta laitaan ja reunasta reunaan. Tuota har-

maan sävyä ei ollut havaittavissa muualla kuin 

noiden kahden sateenkaaren alueella. Sitten kun 

tulimme lähemmäksi, huomasimme, että olimme 

ajamassa näiden kahden kaaren alapuolella, ja se 

näytti ehdottomasti yhdeltä kiinteältä rakennel-

malta. Oli ihmeellistä nähdä se. 

Kysyin Jumalalta mitä tämä tarkoitti. Ajatus, joka tuli 

mieleeni, oli tämä: ”Tuhon loppu.” En vielä tiedä 

mille tuholle tämä merkitsee loppua, mutta uskon, 

että Hän tekee sen minulle selväksi ulevina päivinä. 

Muista aina, että Jumala on hyvä, ja me nautimme 

Hänen hyvyydestään eniten luottaessamme Häneen 

ja Hänen hyvyyteensä. 

Ylistys Jumalalle kustakin teistä!                              

Kevin & Deborah Martin 

Katso liitteestä kuvat. 

Vieraile Facebook-sivullamme Kingdom Expansion 

Ministries Internationalin puitteissa nähdäksesi 

enemmän kuvia vierailustamme Bethelissä: 

Sign to Facebook first:    http://www.facebook.com/

profile.php?id=1436594506&ref=search#!/pages/

Harstad-Norway/Kingdom-Expansion-Ministries-

International/100977233291918?

ref=sgm&__a=28&ajaxpipe=1 


