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MATKALLA…
Elokuussa 2017…
Tervehdys täältä Hoholta missä olen ollut koko elokuun, mitä nyt olen vieraillut muutamissa
ympäristön kaupungeissa sekä Helsingissä ja Lohjalla. Helsingissä olin elokuun alussa
puhumassa pakolaisille ja kerroin että me emme ole sitä mitä ihmiset sanovat meidän olevan,
vaan me olemme sitä mitä Jumala sanoo meidän olevan. Tämä koskee meitä kaikkia jotka
kuuntelemme ympärillä olevia ihmisiä mitä ne meistä sanovat. Koen kuinka meidän pitää
pyyhkäistä pois kaikki negatiiviset asiat mitä ihmiset ovat sanoneet meistä. Uskon ja tiedän
että heidän elämänsä ei ole kovin helppoa. Suuri osa heistä ei ole käynyt koulua joten he eivät
osaa edes lukea eikä kirjoittaa. Sodassa ei käydä koulua, siellä selviydytään päivä kerrallaan.
Myös meidän asenteella on syvä vaikutus heidän elämäänsä. Mutta näin se on
meidän kaikkien elämässä kuinka me kohtelemme toisiamme ja kuinka me
puhumme toisistamme. Kerran matkoillani kysyin kahdelta noin
kymmenvuotiaalta lapselta jotka elivät sodan keskellä, mitä he unelmoivat
elämässään. Pojat katsoivat minuun kuin kummajaiseen ja sanoivat ”mitä me
haluaisimme, ei meillä ole mitää haaveita, emmehän me edes tiedä olemmeko
elossa huomenna.” Viime kirjeessä puhuin jo pelosta kuinka se hallitsee meidän
elämää yhä enemmän ja enemmän. Toisinaan me tiedostamme sen, mutta taas
toisinaan me olemme kuin käveleviä muumioita ilman tunteita, koska me
pelkäämme kohdata niitä. Me suljemme pelon sisäämme ja se tuo ahdistusta ja
sairautta. Me voimme joko ottaa itsellemme nämä kaikki negatiiviset asiat joita
ihmiset meistä sanovat ja kantaa niitä mukanamme koko elämän, ja sitten jopa
muuttua sen kaltaisiksi. On olemassa toinen parempi vaihtoehto ja katsoa vain Jeesukseen ja
tietää että me olemme sitä mitä Hän sanoo meidän olevan. Kun varmuus ja itsetunto kasvaa
meissä ja tulemme tuntemaan oman identiteettimme olemme voimakkaita. Tätä Jeesus
tahtoo, että me tuntisimme itsemme. Sinulle on annettu kaikki voima joko ottaa se vastaan
tai ei. Valinta on sinun. Jumala sanoo että ei ole toista sinun kaltaistaisi, olet ihan uniikki, sinä
olet luotu Jumalan kuvaksi, sinä olet mahtava ja sinä olet kaunis.
Mitä suusi puhuu, siksi sinä tulet. Meidän ei pitäisi seurata omia tunteitamme, vaan meidän
pitäisi seurata Jumalan viisautta. Eli seurata viisautta ja tehdä sitä mikä on oikein. Sydämesi
kertoo sen sinulle, kertoo koska se on laitettu sinne.
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Vaikka maailma onkin tällaisessa sekasorrossa, Jeesus pyytää, että me katsoisimme vain
häneen. Elämä vain on meidän kaikkien kohdalla ja kuinka me sen elämme on meistä
itsestämme kiinni. Jos me vaan haluamme mennä ympäri ja valittaa, niin tehkää niin, mutta
tiedän että elämä tulee meille paremmaksi, kun me lopetamme valittamisen ja tartumme
tuohon Jumalan viisauteen ja lähdemme käsittelemään asioita siltä pohjalta.
Tietämättömyys synnyttää pelkoa, jos me emme tiedä jotakin asiaa niin otetaan siitä
selvää, vaikka joskus meidän pitäisi mennä ihan paikan päälle katsomaan mistä on
kyse. Meillä ei ole mitään pelättävää sillä Jeesus sanoo
Minä en koskaan sinua jätä enkä hylkää sinua. Eli hän on aina kanssamme !
<3
Tässä syyskuussa saan olla vielä puhumassa pakolaisille ja odotan sitä innolla. Sitten
lentokone kohti Englantia lähtee 25 päivä syyskuutta ja sieltä jatkan matkaani
Egyptiin 9 päivä lokakuuta. Eli menossa ollaan..
<3
Kiittäkää Herraa, huutakaa avuksi hänen nimeään,
kertokaa kansoille hänen suurista teoistaan!
Laulakaa hänelle, ylistäkää häntä,
kertokaa hänen ihmetöistään.
Ylistäkää hänen pyhää nimeään.
Iloitkoot kaikki, jotka etsivät Herraa!
Turvautukaa Herraan ja hänen voimaansa,
etsikää aina hänen kasvojaan.
Muistakaa aina hänen ihmetyönsä,
hänen tunnustekonsa ja hänen tuomionsa
<3
Ihanaa syksyä
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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