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Ihan oikeasti mihin meni koko marraskuu? Lokakuun viimeinen päivä saavuin
Englantiin ja siellä olin auttamassa tytärtäni Joulu- messujen järjestelyissä.
Englannissa nämä messut ovat sellainen ”must” tapahtuma, jonne kaikki menevät
ostamaan joululahjoja. Suomeen saavuin marraskuun seitsemäs päivä ja sitten
kohti Jyväskylää. Helsingissä aloitin kuukauden joulu työt marraskuun 20 päivä.
Näin sitä ollaan taas valmistautumassa tulevaan vuoteen ja sen haasteisiin.
Suunnitteilla on matka Intiaan helmikuun alussa ja sieltä eteen päin minne Herra
kuljettaa.
Egyptissä tapahtui kaikenlaisia mahtavia asioita mitä olen yrittänyt sulatella tämän
kuukauden aikana. Olo vainottujen kristittyjen keskellä on ihan erilaista kuin mitä saamme
kokea Suomessa tai muissa kristityissä maissa. En oikein osaa tuoda esille tuota kaikkea
mitä siellä koin, mutta sellainen syvyys ja rukouksen voima ja Herran läsnäolo.
Samanlainen läheisyys jota olen saanut kokea kun olen vierailut eri vankiloissa. Missä
hätä on suurin siellä apu on lähellä ja erityisesti se että me muistamme rukoilla. Voi kuinka
me ymmärtäisimme kuinka se Jumala on niin meitä lähellä ei missään kaukana. Jeesus
sanoo: minä olen maailman valo, se joka häntä seuraa ei kulje pimeydessä. Markuksen
evankeliumi : ”Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin, Jaakobin ja
Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen, pois toisten luota. Siellä
hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä ja hänen vaatteensa alkoivat hohtaa niin
kirkkaan valkoisina, ettei kukaan vaatteenvalkaisija maan päällä voi sellaista saada
aikaan. Tällaisia kertomuksia voit lukea myös näistä Kopti kristittyjen kertomuksista,
kuinka heidän ulkomuotonsa on muuttunut. Kuinka he ovat saaneet suuria
taivaskokemuksia, keskustellen kaikkien pyhien kanssa ja matkustaneet paikasta toiseen,
maan päällä ja myös taivaassa. Tämä on niin samanlaista mitä voit lukea myös tämän
ajan uskovista ja heidän kokemuksistaan. Alussa koin että olisin jotenkin omituinen
näissä kokemuksissani ja näyssäni, mutta nyt maailmaa kiertäneenä tiedän etten ole
ainoa jolla on niitä. Uskoakseni se oli evankelista Todd Bentley joka kertoi näistä ja sain
kokea sitä taivaallista läsnäoloa Lakelandin herätyskokouksissa vuonna 2008 ja jo silloin
tiesin että en ole yksin näiden näkyjeni kanssa. Nyt näen että nämä asiat ovat tulleet
enemmän ja enemmän päivän valoon myös täällä Suomessa.
Apostolien teoista : Mutta Filippukselle puhui Herran enkeli sanoen: "Nouse ja mene
puolipäivään päin sille tielle, joka vie Jerusalemista alas Gassaan ja on autio". Ja hän
nousi ja lähti. Ja katso, siellä kulki etiopialainen mies, Etiopian kuningattaren Kandaken
hoviherra, mahtava mies ja koko hänen aarteistonsa hoitaja; hän oli tullut Jerusalemiin
rukoilemaan ja oli nyt paluumatkalla ja istui vaunuissaan ja luki profeetta Esaiasta. Niin
Henki sanoi Filippukselle: "Käy luo ja pysyttele lähellä noita vaunuja". Niin Filippus juoksi
luo ja kuuli hänen lukevan profeetta Esaiasta ja sanoi: "Ymmärrätkö myös, mitä luet?"
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Niin hän sanoi: "Kuinka minä voisin ymmärtää, ellei kukaan minua opasta?" Ja hän pyysi
Filippusta nousemaan ja istumaan viereensä. Ja se kirjoitus, jota hän luki, oli tämä:
"Niinkuin lammas hänet viedään teuraaksi; ja niinkuin karitsa on ääneti keritsijänsä
edessä, niin ei hänkään suutansa avaa. Hänen alentumisensa kautta hänen tuomionsa
otetaan pois. Kuka kertoo hänen syntyperänsä? Sillä hänen elämänsä otetaan pois maan
päältä." Ja hoviherra kysyi Filippukselta sanoen: "Minä pyydän sinua: sano, kenestä
profeetta puhuu näin, itsestäänkö vai jostakin toisesta?" Niin Filippus avasi suunsa ja
lähtien tästä kirjoituksesta julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta. Ja kulkiessaan tietä
he tulivat veden ääreen; ja hoviherra sanoi: "Katso, tässä on vettä. Mikä estää kastamasta
minua?" Ja hän käski pysäyttää vaunut, ja he astuivat kumpikin veteen, sekä Filippus että
hoviherra, ja Filippus kastoi hänet. Ja kun he olivat astuneet ylös vedestä, tempasi
Herran Henki Filippuksen pois, eikä hoviherra häntä enää nähnyt. Ja hän jatkoi
matkaansa iloiten. Mutta Filippus tavattiin Asdodissa; ja hän vaelsi ympäri ja julisti
evankeliumia kaikissa kaupungeissa, kunnes tuli Kesareaan.
Jokapäiväinen elämä muslimi maassa on pelkoa, jota halutaan levittää koko maailmaan.
Hallita pelolla ei rakkaudella niin kuin Jeesus meitä opettaa. Vapaus elämään ja
kulkemaan taivaan kansalaisena maan päällä. Viimeisin uutinen jonka kuulin siellä
ollessani tuli Saudi-Arabian Suurmuftilta. Suurmufti on korkeimman uskonnollisen lain
virkailija sunni- tai Ibadi-muslimaailmassa. Grand Mufti antaa oikeudellisia mielipiteitä ja
määräyksiä muslimi maailmalle. Uutisessa sanottiin että tämä Grand Mufti oli pitkän
tutkiskelun jälkeen tullut siihen tulokseen että miehen ei pidä kärsiä nälästä eikä
puutteesta. Siinä tapauksessa jos hän on nälkäinen hän on oikeutettu syömään vaimonsa.
Tämä lasketaan myös kunniaksi naiselle koska hän uhraa elämänsä miehensä puolesta.
Ei voi olla totta että tähän on tultu, mutta kaikki nämä asiat avaavat ihmisiä ymmärtämään
minkälaisen Jumalan kanssa ollaan tekemisissä. On jo aika ymmärtää että tämä Jumala
jota he palvovat ei ole se Jumala jota me kristityt palvomme. Egyptissä on monia
muslimeita kääntynyt kristinuskoon. Useimmat heistä salaa koska he voivat menettää
henkensä tämän asian takia. Isäntäni Kairossa sanoi, että kaikki nämä terroriteot ovat
avanneet muslimi uskovien silmiä näkemään oman uskontonsa pimeyden. Näin sitä
matkaa jatketaan täällä Suomessa ajatellen, rukoillen ja työtä tehden.
Ihanaa Joulukuuta ja Onnea 100 vuotiaalle Suomelle
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

5

