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MATKALLA…
Redding Bethel kirkko, San Fransisco…

Sananlaskut 11:30 Vanhurskaan hedelmä on elämänpuu, hän joka on viisas ottaa kiinni ja voittaa sieluja
Jumalalle - joka kokoaa heidät ikuisuuteen.
Psalmeissa ylistetään Herraa ja kiitetään siitä, että hän on pelastanut meidät, hän ei
anna vihollisen voittaa meitä , kun huudamme apua hän kuulee meitä ja parantaa
meidät. Hän pelastaa meidät pimeydestä valoon, kuolemasta elämään. Itkumme illalla
muuttuu iloksi aamulla. Kuinka Herra on kansansa voima! David tunsi Jumalan hän kulki
Jumalan kanssa hän tiesi mitä Jumala tekee kun me huudamme hänelle. Usein kuulen
kuinka ihmiset syyttävät Jumalaa vastoinkäymisistään. Kuinka me näemme Jumala
pahana ilkeänä, joka rankaisee meitä sairauksilla ja onnettomuuksilla.
Luomiskertomuksen alussa Mooseksen kirja 1:1 Jumala loi taivaat ja maan ja 1:6
Jumala sanoi: ”Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme
ja hallitkoon hän maailmaa ja kaikkea mitä siinä on. Hän antoi meille vallan ja voiman
maailman hallitsemiseen. Jumala antoi meille kaiken ainoastaan yhden asian hän kielsi
meiltä ”Älkää syökö siitä puusta hedelmiä joka on puutarhan keskellä, älkää siihen
koskeko, ettette kuolisi.” Lopun tiedämmekin tästä tarinasta ihminen söi tuosta puusta ja näin kuolema,
synti ja erossaolo Jumalasta tuli maailmaan. Tätä ennen kuljimme Jumalan kanssa ja kuulimme hänen
äänensä ja keskustelimme hänen kanssaan, peittelemättöminä alasti mutta nyt halusimme piiloutua
häneltä. Käänsimme selkämme Jumalalle tämä oli paholaisen suunnitelma. Jumala loi meidät omaksi
kuvakseen ja antoi meille vallan hallita maailmaa, paholainen halusi ottaa tämän paikan itselleen. Että
me ylistäisimme häntä emmekä Jumalaan taivaiden ja maan luojaa. Mihin tämä erossaolo on meidät
johtanut maailmassa ja sen hallinnassa. Hän antoi meille vapaan tahdon tehdä ihan mitä vain, näin
hän todella näkee kuka on se joka häntä rakastaa. Hän ei pakota meitä rakastamaan itseään, mutta
hän rakastaa meitä ja tämän takia hän teki meille pelastussuunnitelman ja se on hänen poikansa
Jeesus. Jeesuksessa näemme hänen pelastussuunnitelman täyttymyksen, kuinka hänen elämän
tehtävänsä ihmisenä oli kuolla viattomana uhrina ihmiskunnan syntien tähden. Alussa tämä kaikki oli
minulle ihan käsittämätöntä kertomusta, mutta kun tulin monien vastoinkäymiseni jälkeen nälkäiseksi
Jumalalle ja kysyin jos sinä olet todellinen tule elämääni ja niin hän tuli. Ei ollut kovin vaikea asia tuo,
minä vain pyysin ja hän tuli!!! Elämäni muuttui täysin, tuolloin silmäni aukesivat ja oli kuin suomut
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olisivat pudonneet silmistäni ja näin maailman uusin silmin. Jeesus sanoo juutalaisten neuvoston
jäsenelle Nikodemus-nimiselle miehelle näin: ”Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny uudesti, ylhäältä,
hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa. Mikä on syntynyt lihasta, on lihaa, mikä on syntynyt
Hengestä, on henkeä.” Tähän tarvitaan vai se, että käännyt Jumalan puoleen ja pyydät häntä
tulemaan luoksesi. Se että synnyin uudelleen Hengessä teki minusta Taivaan kansalaisen maan päällä
ja se aiheuttaa usein sen että minua ei ymmärretä. Jeesus sanookin Nikodemukselle : ” Totisesti,
totisesti: me puhumme mitä tiedämme ja todistamme siitä mitä olemme nähneet, mutta te ette ota
vastaan meidän todistustamme. Jos te ette usko, kun puhun teille tämän maailman asioista, kuinka
voisitte uskoa, kun puhun taivaallisista!” Usein me vaan toteamme ”ai sinä olet tuo Jeesus hullu.” Mutta
jos meitä kiinnostaa vain tämän maailman asiat ei Taivaalliset asiat me emme voi ymmärtää sitä,
meidän täytyy tulla uteliaiksi ja nälkäisiksi tietämään ja tuntemaan Jumalaa! Isä meidän rukouksen
sanoin : Maan päällä niin kuin taivaassa” miksi Jeesus haluaa meidän tuoda taivaat maan päälle,
tuossa olisi jo yksi asia josta kannattasi kiinnostua ja ottaa selvää.
Siunauksin Kristiina

Helmikuussa lähdin Redding Kaliforniaan tyttäreni Vivekan luo. Tyttäreni lähti kuukauden evankeliointi
matkalle Australiaan ja Uuteen Seelantiin ja olen saanut asua hänen kotonaan tämän vierailuni aikana.
Viikonloput ja viikolla Bethel kirkkossa ja Eagles Nest seurakunnassa osallistuen rukous- herätys
kokouksiin ja koulutuksiin. Raamatun opiskelua juutalaisesta näkökulmasta. Päivät menee niin
nopeasti, on mahtavaa olla täällä, Herra siunaa.
Olin neljän päivän retkellä San Fransiscossa ( saanut nimensä : Franciscus Assisilainen mukaan”
Jumalan pieni köyhä” joka perusti fransiskaanisen veljeskunnan 1181-1226) veljeni ja hänen
perheensä kanssa. Tuli nähtyä Punapuu metsä kaupungista n. puolen tunnin ajomatkan päästä (Muir
woods) , Golden Gate -silta, Alcatraz-in vankila, Coit- torni, ja useita muita paikkoja kävelessämme
ympäri kaupunkia. Ajoimme myös bussilla, kaapelivaunulla ja raitiovaunulla.
Kaupungintalolla oli kuvia useista artisteista 1960 hippiliikkeestä. Tämän kesän juhla ”Rakkauden
kesä- Summer of Love, Hippiliike, The Hippie movement ” juhlitaan näitä aikoja kun tämä liike alkoi.
Pyhän Hengen inspiroima liike joka toi 100.000 uskoon, mutta vei myös 100.000 huumeisiin liikkeen
loppupuolella. Kun katsoin noita kuvia sydämeeni tuli kova kipu ja tuska kun näin näiden useiden
artistien kuvia joiden tie päättyi niin nuorena huumeisiin ja kuolemaan. Jotkut heistä olivat myös suuria
ihanteitani tuohon aikaan, mutta nyt tuli vain kipua sydämeen. Se oli myös sitä aikaa kun oma elämäni
täyttyi rakkaudesta ja sitten huumeista. Miten siitä vapauduin se oli vain Jeesus joka minut pelasti.

Matka jatkuu Amerikassa vielä koko maaliskuun ja huhtikuussa Englantiin

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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