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MATKALLA…
Syyskuussa 2017…
Luonto kaunistui ihanilla väreillä, oli tullut syksy ! Siivosin pihamaata ja valmistauduin
maailmalle lähtöön ja nautin vielä viimeiset löylyt pikku saunassani mökillä. Ovet lukkoon ja
sitten menoksi. Syyskuussa olin pariin otteeseen Helsingissä Kansainvälisissä illoissa
puhumassa. Mukavia iltoja molemmat ja oli ilo saada palvella Herraa tällä
tavalla. Mikä onkaan ihminen, että Hän meistä niin välittää? Hän tekee
ihmeitä meidän elämässä joka päivä!
Herra käski Joonaa lähtemään Niniveen, Irakiin, mutta hän lähtikin ihan
toiseen suuntaan Tarsisiin ,Välimerelle. Kuinka kävikään, että hän sai kokea
Jumalan vihan ja sen seurauksena kuoleman. Siellä kuoleman porteilla
Tuonelan kohdussa, hän muistaa Herran ja rukoilee tämän anteeksi antoa ja
näin hän pelastuu. Valas nielaisee Joonan vatsaansa ja näin Herra käskee
kalan oksentaa Joonan kuivalle maalle. Herra heitti Joonan merten
syvyyksiin, oletkos sinä nyt elämässäsi merten syvyyksissä, oletkos pimeässä
laaksossa, onko elämäsi pois raiteiltaan ja et tiedä mitä tehdä. Mitä Joona
teki, hän tuli katumukseen ja rukoili Herraa. Onko sinun aikasi tulla
katumukseen ja rukoilla? Onko Herra kehottanut sinua menemään jonnekin, mutta oletkin
kääntänyt laivasi kohti toista rantaa, kohti toista maata? Joonan kuolleista nouseminen on
ihan samanlainen kuin Jeesuksen. Kolme päivää ja kolmantena päivänä hän nousi kuolleista.
Jeesus itse vertaa omaa kuolemaansa Joonan kuolemaan, joten tämän takia uskon että tämä
kertomus on tosi. Joona asui Nasaretissa, joten kertomukset ovat menneet isältä pojalle.
Fariseukset tulivat Jeesuksen luo ja pyysivät häntä näyttämää jonkinlaista merkkiä taivaasta
Mutta Jeesus vastasi heille: "Illalla te sanotte: 'Tulee kaunis ilma, kun taivas ruskottaa', ja
aamulla: 'Tänään tulee ruma ilma, sillä taivas on synkän ruskottava.' Taivasta te kyllä osaatte
lukea, mutta ette aikojen merkkejä. Tämä paha ja uskoton sukupolvi vaatii merkkiä, mutta
ainoa merkki, joka sille annetaan, on Joonan merkki. Matteus 16 :1-4. Me saimme myös nähdä
tämän merkin kun Jeesus meni ristille. Emmekä vieläkään usko! Tämä paha ja uskoton
sukupolvi! Olemmeko me vain merkkien perään? Pitääkö meidänkin saada jokin merkki
taivaasta ennen kuin uskomme Jeesukseen? Oma uskoon tulemiseni tapahtui hetkessä ja minä
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vain uskoin ja ilman mitään merkkejä lähdin kulkemaan maailmalle ja rupesin näkemään
Raamatun ihmeitä ympärilläni. Samanlaisia ihmeitä ja parantumisia, mitä Jeesuskin oli tehnyt,
alkoi tapahtumaan elämässäni. Usko oli se avain tähän, Usko Jeesukseen, Usko Jumalan
Sanaan! Usko oli Jumalan lahja minulle! Uskoin Raamatun Sanaan ja ihmeitä alkoi
tapahtumaan. Sairaat paranivat ja henkien riivaamat vapautuivat. Raamattu tuli
eläväksi ja Pyhä Henki avasi sen saloja! Onko tämä meidän sukupolvi samanlainen
kuin tuolloin, paha ja uskoton sukupolvi? Olemmeko me erillään Jumalasta ja hänen
Sanastaan? Jos Jumala sanoo meille yhtä, mutta me teemmekin jotain aivan muuta ja
silloin saatamme kokea, että olemme yksin maailmassa ja kohtaamme vaikeuksia.
Tästä me syytämme Jumalaa ja näin tämä kierre jatkuu vaikka Hän lupaa, ettei hän
koskaan meitä jätä, että Hän on meidän kanssamme aina, jopa siellä pimeässä
laaksossa!
Oliskos nyt meidän aika hiljentyä Herran eteen ja kuunnella mitä hän meille sanoo !
Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei
yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.
Amen

Koko sydämestäni minä sinua kiitän,
sinua minä soitollani ylistän -sinua, en muita jumalia.
Minä kumarrun pyhään temppeliisi päin
ja kiitän sinun nimeäsi
armosi ja uskollisuutesi tähden.
Suuri on sinun nimesi,
luja on antamasi lupaus.
Kun huusin sinua, sinä vastasit,
annoit sydämeeni voimaa ja rohkeutta. Ps.138

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
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