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MATKALLA…
Kesä-heinäkuu 2017…
Juhannuksena olimme isolla porukalla Kupiluodossa, Sauvossa. Pastori Mike Maeshiro tuli
Kaliforniasta asti juhannusta viettämään kanssamme. Jumalan nälkäinen porukka sai
mahtavaa opetusta neljän päivän ajan. Saunomista, uimista, grillausta ja yhdessä oloa, aivan
mahtavaa. Vaikka olikin aika kylmä ja satoi välillä, emme antaneet sen häiritä meitä.
Kesäkuun aikana olen ollut Porissa, Hangossa, Tammisaaressa ja Sauvossa ja heinäkuun alussa
siirryin Jyväskylän Hoholle.
Heinäkuu meni pelto- ja piha töissä, kaunista Suomen luontoa ihaillessa. Kyllä maalla on niin
ihanaa ! Välillä on satanut ja sitten taas paistanut, yleisesti on ollut aika kylmää.
Siirryin maalle, mutta minusta tuntui että kaikki seurasivat minua tänne joten
ohjelmaa on piisannut. On todella ollut mukavaa saada asua maalla, pienessä
”mummon” mökissä, lukien, ylistäen ja rukoillen.
Vaikka maailmalla tapahtuu kokoajan jotain on ollut mahtava pysähtyä hetkeksi.
Mikä sen parempaa kuin pöydällä iso pino kirjoja ja ulkona pelto- ja puutarha
töitä ja tietysti saunomista!
Katse tulevaan, mitä tehdä ja minne mennä? Tarkoituksena on aloittaa maailman
matka Egyptistä mikäli kaikki suunnitelmat menevät kohdalleen. Mitä sen
jälkeen, onko se Kapkaupunki tai Intia sen aika näyttää. Jos taas saan
jouluapulaisen hommia Suomesta niin silloin Joulukuun tulen olemaan taas
Suomessa.
Kuinka ihanat ovat sinun asuinsijasi,
Herra Sebaot! Minun sydämeni nääntyy kaipauksesta, kun se ikävöi Herran temppelin esipihoille. Minun
sieluni ja ruumiini kohottaa riemuhuudon, kun tulen elävän Jumalan eteen. Herra Sebaot, minun
kuninkaani ja Jumalani! Sinun alttarisi luota on varpunenkin löytänyt kodin, pääskynen pesäpaikan,
jossa se kasvattaa poikasensa. Miten onnellisia ovatkaan ne, jotka saavat asua sinun huoneessasi! He
ylistävät sinua alati. (sela) Onnellisia ne, jotka saavat voimansa sinusta,ne, jotka kaipaavat pyhälle
matkalle. Kun he kulkevat vedettömässä laaksossa, sinne puhkeaa virvoittava lähde, ja sade antaa heille
siunauksensa. Askel askeleelta heidän voimansa kasvaa, ja he saapuvat Siioniin Jumalan eteen. Jumala,
Herra Sebaot, kuule rukoukseni, älä ummista korviasi, Jaakobin Jumala! (sela) Jumala, meidän
kilpemme, katso voideltusi puoleen! Ps. 84:1-7
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Edelliseen Psalmiin viitaten Jeesus varoittaa opetuslapsiaan seuraavasti :
Älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin mutta eivät kykene tappamaan sielua. Pelätkää sen sijaan
häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. Varpusia saa kolikolla kaksi, mutta
yksikään niistä ei putoa maahan, ellei teidän Isänne sitä salli. Teidän jokainen hiuskarvannekin on
laskettu. Älkää siis pelätkö. Olettehan te arvokkaampia kuin kaikki varpuset. Matt.10
Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa eivätkä kokoa varastoon, ja silti
teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ja olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin linnut!
Matt.6:26

Jos Jumala huolehtii niin paljon varpusista eikö hän myös huolehdi myös sinusta.
Meillä ei ole mitään syytä pelkoon. Jumala sanoo että hän katsoo meidän kaikkien
puoleen ja pitää meistä huolen.
Jeesus ei koskaan sanonut, ettemmekö koskaan kärsisi tai jopa menettäisi
henkeämme, mutta hän aina vahtii meitä katseellaan. Me tulemme olemaan hänen
läsnäolossaan ikuisesti.
Minulla on viesti joka on täynnä rakkautta, hallelujaa!
Viesti sinulle ystäväni,
Tämä viesti on ylhäältä korkeuksista, hallelujaa!
Jeesus sanoi sen, tiedän että se on totta:
Katso ja elä!
Iloitkaamme kesästä, iloitkaamme kaikista päivistä sillä ne kaikki on Jumalan lahja
meille.
Sanon viellä Iloitkaa!!!

Oikein hyvää kesän jatkoa
Matka Jatkuu
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

4

