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MATKALLA…
Bethel ”Jumalan asuinsija”.. Maan päällä niin kuin taivaassa…
Jaakob lähti Beersebasta ja kulki kohti Harrania. Matkallaan hän jäi auringon laskiessa yöksi erääseen
paikkaan, otti siltä paikalta päänalusekseen kiven ja kävi makuulle. Yöllä Jaakob näki unessa portaat,
jotka ulottuivat maasta taivaaseen, ja Jumalan enkelit kulkivat niitä ylös ja alas. Sitten
hän näki, että Herra seisoi hänen vieressään ja sanoi: "Minä olen Herra, isäsi Abrahamin
Jumala ja Iisakin Jumala. Tämän maan, jolla sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun
jälkeläisillesi. Sinun jälkeläisesi tulevat lukuisiksi kuin maan tomuhiukkaset, ja sinun
sukusi levittäytyy länteen ja itään, pohjoiseen ja etelään. Sinun ja sinun jälkeläistesi
saama siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille. Minä olen sinun kanssasi ja
varjelen sinua, minne ikinä menetkin, ja tuon sinut takaisin tähän maahan. Minä en
hylkää sinua, vaan täytän sen, minkä nyt olen sinulle luvannut. Jaakob heräsi unestaan ja
sanoi: "Herra on totisesti tässä paikassa, enkä minä tiennyt sitä. ”Pelko valtasi hänet, ja
hän sanoi: ”Kuinka pelottavan pyhä tämä paikka onkaan! Tämä on varmaan Jumalan
asuinsija ja itse taivaan portti.” Aamun valjettua Jaakob otti kiven, joka hänellä oli ollut
päänalusenaan, pystytti sen patsaaksi ja vuodatti sen päälle öljyä. Hän antoi paikalle
nimen Betel; sitä ennen kaupungin nimi oli ollut Lus. Sitten kun sinä Saul ( jonka
profeetta Samuel oli juuri voidellut Israelin kuninkaaksi) jatkat matkaasi ja saavut
Taborin tammen kohdalle, sinua vastaan tulee kolme miestä, jotka ovat menossa Jumalan luo Beteliin.
Profeetta Samuel Joka vuosi hän kiersi Betelissä, Gilgalissa ja Mispassa ja jakoi näissä paikoissa
oikeutta israelilaisille.
Matkalla maailmalla voit tulla paikkaan missä kirjaimellisesti ”törmäät Jumalaan”. Tulet
alueelle, joka on Taivaallinen paikka maan päällä ja Jumala on siellä / taivaat on siellä. Yksi
näistä paikoista on Jerusalemin lähellä missä Jaakob meni makuulle ja unessa näki kuinka
paikalla oli kuin tikapuut taivaaseen ja - enkelit kulkivat niitä ylös ja alas. Ensinnäkin ne
kulkivat ylös ja alas joka tarkoittaa että enkeleitä on maan päällä, kuinka ne muuten voisivat
kulkea ylös. Toiseksi tämä paikka on sellainen paikka missä taivaat on auki ja taivaat on maan
päällä. Kun itse olin tuossa paikassa ”törmäsin Jumalaan” ja enkelitkin oli siellä ja Pyhän
Hengen voimasta ”lensin” paikasta toiseen. Bethel Redding Kalifornia on paikka missä voit
tulla sellaiseen kuplaan jonka sisällä tunnet olevasi taivaassa! Reddingissä käydään kovaa
eheytymis prosessia ja tässä on myös kaupungin päättäjät mukana. Itse seurakunta antaa
rahallista avustusta kaupungille ja kuinka Bethel kirkon oppilaat osallistuvat alueen
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siivoamiseen ja ihmisten auttamiseen. Uskon että Bethel seurakunnan näkynä ja rukouksena
onkin se, että tämä paikka olisi Jumalan asuinsija. Miten mieletöntä olisikin että me
kertoisimme kavereillemme että nyt minä lähden lomalle Betheliin paikkaan missä Jumala
asuu! Tiedän että Jumalan tarkoituksena on se että koko maailma tulisi paikaksi missä Jumala
asuu, että kaikki vapautuisivat kahleista ja silmistä putoisivat suomut ja me näkisimme
maailman Jeesuksen silmien läpi , sellaisena paikkana millaiseksi Jumala alun alkaen loi
maailman ja kuulisimme hänen askeleensa ilman viileydessä. 1 Moos.34 Jumala sanoi Jaakobille:
"Lähde Beteliin, asetu sinne asumaan ja rakenna sinne alttari Jumalalle, joka ilmestyi sinulle, kun
pakenit veljeäsi Esauta.” Niin Jaakob sanoi perheelleen ja muulle väelleen: "Hylätkää vieraat jumalat,
joita teillä on, puhdistautukaa ja vaihtakaa vaatteenne, niin lähdemme Beteliin. Nyt on
puhdistautumisen aika ja hylätä kaikki muut vieraat jumalat, patsaat, kuvat ja laittaa
elämässämme asiat arvo järjestykseen. Ei anneta maailman houkutusten viedä meitä harhaan
ja pois Jumalan suunnitelmasta. Sinä kuulut siihen suunnitelmaan, kaikille meille on annettu
oma tehtävä, kukaan ei ole syntynyt tänne ihan huvin vuoksi, sinä olet tärkeä. Vanhaa
Testamenttia lukiessasi näet kuinka niin moni Jumalan oma palasi aina Beteliin tapaamaan
Jumalaa. Siellä hän puhui heille ! Nyt meillä on mahdollisuus tavata ja tulla tuntemaan Jumala
Jeesuksen Kristuksen kautta. Se on maailman yksinkertaisin asia ! Sinun täytyy vain pyytää
että hän tulee elämääsi ja niin hän tulee.

Kaksi kuukautta Kaliforniassa oli voimallista aikaa. Osallistuin apostolis- profetaalisen
seurakunnan syntymis vaiheisiin. Jo ennen kuin lähdin Suomesta tiesin, että minun pitää
mennä heidän kokousiin. Kokoonnuimme viitenä aamuna rukoilemaan klo 8 - 11,12 ja
lauantaisin olimme Raamattu luentoa kuuntelemassa ja torstaisin oli ilta kokous, myös minua
pyydettiin sinne puhumaan. Olin myös Mac Arturissa lähellä Reddingiä, Amerikan Intiaanien
seurakunnassa mikä oli aivan mahtava siunaus. Amerikan Intiaanit ovat olleet aina lapsesta
asti lähellä minun sydäntäni ja nyt sain olla heitä palvelemassa. Olin myös His Fellowship
seurakunnassa jonka pastori pariskunta on tullut hyvin läheiseksi ja rakkaiksi minulle.
Tapasin Profeetan Intiasta joka puhui meidän kaikkien elämään hyvin tarkkoja sanoja suoraan
Jumalalta. Hän oikaisi ja ohjasi meitä. Aivan mieletön Herran palvelija!! Hänestäkin tuli hyvin
läheinen minulle ja odotan innolla että saan tavata häntä uudestaan.
Sain olla myös kuuluisan parantaja evankelistan Benny Hinnin kokouksessa Sacramentossa.
Hän kiertää ympäri maailmaa ja järjestää parantumis- kokouksia, missä ihmeet ja
parantumiset tapahtuu.
Tästä kaikesta saan kiittää Jumalaa !!! Herra Hyvä On !

Kiitos että olette mukanani tällä matkalla !!! Suuri kiitos myös tyttärelleni Vivekalle ja hänen
ystävilleen joiden kanssa sain asua näiden kuukausien aikana.
Rakkaudella 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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