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MATKALLA…
Oikein hyvää alkanutta vuotta 2017
Herra, meidän Jumalamme, kuinka suuri onkaan sinun nimesi maan päällä!
Se julistaa sinun taivaallista kirkkauttasi. Lasten ja imeväisten huudot todistavat sinun voimastasi. Ne ovat
kilpenä jumalattomia vastaan, ne vaientavat vihamiehen ja kostoa janoavan.
Kun minä katselen taivasta, sinun kättesi työtä, kuuta ja tähtiä, jotka olet asettanut paikoilleen
—mikä on ihminen! Kuitenkin sinä häntä muistat.
Mikä on ihmislapsi! Kuitenkin pidät hänestä huolen.
Sinä teit hänestä lähes kaltaisesi olennon, seppelöit hänet kunnialla ja kirkkaudella.
Sinä panit hänet hallitsemaan luotujasi, asetit kaiken hänen valtaansa:
lampaat ja härät, kaiken karjan, metsän villit eläimet,
taivaan linnut ja meren kalat, kaikki vesissä liikkuvat.
Herra, meidän Jumalamme, suuri on sinun nimesi kautta koko maailman! Ps. 8:1-4
Herra sanoo Jesajalle : Minä olen pannut sanani sinun suuhusi ja kätkenyt sinut kätteni suojaan. Minä, joka
levitin auki taivaan ja laskin maan perustukset, minä sanon Siionille: "Sinä olet minun kansani.” Jes. 51:16
Profetaalinen uni:
Olin jossain aukiolla paikalla ja katsoin ylös taivaalle ja koko taivaan kansi oli täynnä tähtiä. Olo oli kuin
Abrahamilla, jolle Jumala sanoi että sinulle tulee olemaa jälkeläisiä useimpia kuin näitä tähtiä. (Muista palvelijoitasi
Abrahamia, Iisakia ja Jaakobia, joille vannoit oman itsesi kautta: 'Minä annan sinulle jälkeläisiä niin paljon, että heitä on
kuin taivaan tähtiä, ja annan heille ikuiseksi omaisuudeksi sen maan, jonka olen heille luvannut.’" 2. Moos. 32:13).

Voimallinen Jumalan henki laskettiin ympärilläni olevien ihmisten ylle, se oli kuin atomi pommi olisi räjähtänyt ja
pimeys ja kuolema poistui ja kaikki tuli eläviksi. Tunnistin joitakin ystäviä ympärilläni ja yhdessä katselimme
ympäristöä ja sitten aukion vasemmalla puolella oli metsää ja sen reunalle ilmestyi iso Cd levy ja kun katselimme
sitä siihen alkoi muodostua erilaisia kuvioita ja mieleni ihan räjähti uusista oivalluksista ja ymmärryksistä. Oli ihan
mieletöntä nähdä asioiden aukeavan tällä tavalla. En muista enkä ymmärtänyt sitä kaikkea mitä minulle näytettiin,
mutta olin ihan lumoutunut kun katselin niitä ja en olisi millään halunnut lopettaa tuota katselemista. Valitettavasti
heräsin ja siinä unen ja hereillä olon vaiheilla yritin poimia jotain asioita ylös, mutta huonolla tuloksella. Ajattelin
että kyllä oli Johanneksella vaikea selittää näkyään ja kirjoittaa sitä paperille. Kaikki oli lähtenyt elämään kaikessa
oli elämää ja rakkautta. Ympärillä oli miljoonittain ihmisiä, kaiken maailman ihmisiä. Kaikki poksahti auki kaikki oli
elävää. Oli ihana olo <3 Maailmankaikkeus täyttyi valosta ja kaikkialta tuli ihmisiä. Yhdet meni yhteen paikkaan ja
toiset toiseen paikkaan.
Eletään näissä Jumalan lupauksissa Hän on luvannut meille tämän Maan !!! Herätys on Suomessa <3
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Uusi Vuosi vaihtui Pelastusarmeijan Temppeli -nimisissä tiloissa Helsingissä
Uudenmaan kadulla, Missiomaailma ry:n järjestämässä tilaisuudessa.
Tilaisuuden loputtua kävelin ystäväni kanssa Helsingin keskustaan
Eduskuntatalon eteen missä oli ollut suuri juhlatilaisuus 100-vuotis Suomen
kunniaksi. Taakse jäi joulukuu ja se kiireet ja nyt vain pääsin ylistämään
Herraa, Maan ja Taivaan luojaa. Mahtava tunne olin kiitollinen ja vapaa !!!
Kiitollinen Herralle siitä kaikesta mitä Hän on tehnyt kanssani ja tulee
tekemään.
Tässä muutama päivä sitten laitoin FB-sivuilleni kuvan Jeesuksesta ja tuosta
kuvasta aistii kaiken sen mitä Jeesus minulle edustaa. Rakkautta, iloa,
rauhaa, kärsivällisyyttä, ystävällisyyttä, hyvyyttä, uskollisuutta, lempeyttä,
itsehillintää, läheisyyttä, valoa ja taas kerran sain todeta kuinka erilaisia me
ihmiset olemme ja kuinka me näemme ja tulkitsemme asioita niin eri tavoin.
Minua ihan nauratti ajatus niistä kaikista kuvista joita ihmiset olivat sinne joko
lisänneet tai kirjoittaneet. Jesaja 53: 5 sanoo : vaikka meidän rikkomuksemme
olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi
rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha, hänen haavojensa hinnalla me olemme
parantuneet ja 1 Pietarin kirje 1 : 24 Itse, omassa ruumiissaan, hän "kantoi meidän syntimme"
ristinpuulle, jotta me kuolisimme pois synneistä ja eläisimme vanhurskaudelle. Hänen
haavansa ovat teidät parantaneet.” Uskon että Jeesus ja hänen opetuslapsensa olivat
vahvoja nuoria miehiä. Kalastajia ja puuseppä, ammatteja joissa tarvitaan voimaa ja hyvää
ruumiillista kuntoa. Yhdessä he kävelivät ympäri Israelia, mikä on hyvin vuoristoinen maa.
Raamatussa Jeesusta kuvataan ristinpuulla kärsiväksi, hylätyksi, mutta en näe että hän kulki
rampana ja rikkinäisenä ennen ristinpuulle joutumistaan päinvastoin iloisena ja rakastavana
Jumalan poikana.
Tästä tulee myös mieleeni se sanonta ”kun tulet vanhaksi niin sinulle tulee kaikenlaisia
kremppoja, sairauksia ja kipuja” on ikään kuin me sallisimme itsemme tulevan sairaiksi. Miksi?
eihän se ole ollenkaan sanottu niin että meidän pitäisi olla raihnaisia ja rikkinäisinä kun
tulemme vanhoiksi. Tuolla kirjoituksissa sanotaan "Hänen haavansa ovat teidät parantaneet”
ja ” hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet”. Ristinpuulla on kaikki meidän
sairautemme siellä ei luvata mitään tulevia sairauksia elämäämme. Matkatessani maailmalla
sain kaikenlaisia hyökkäyksiä kehooni , mutta aina julistin, että minulla on Taivaallinen terveys
ja paranin. Olen myös ruvennut pitämään huolta siitä mitä syön, milloin syön ja kuinka paljon
syön, eli olen alkanut pitämään huolta tästä Herran temppelistä joka minä olen. Hän elää
minussa ja minä Hänessä ja me olemme yhtä! 12.9.16 aloitin tämän uuden ruokavalion
seuraamisen elämässäni ja tulos on ollut mahtava!!! Muutamia päiviä sitten kävin jopa
vaa’assa ja 10 kiloa on poistunut, hyvin ja terveellisesti syömällä. Mikäli olet kiinnostunut
tästä kuurista niin ota minuun yhteyttä sähköpostitse ( kristiina.keravuori@gmail.com) niin
kerron lisää. Meille kuuluu Taivaallinen terveys Se on Herran tahto !!!
Tammikuussa tulen olemaan Porissa, Hangossa ja Helsingissä. Helmikuun
7 päivä lennän Kaliforniaan kahdeksi kuukaudeksi. Tarkoituksena on
osallistua erilaisiin konferensseihin ja opiskella ja olla Herran käytössä
missä vain kuljen.
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. Turuvannamalaissa 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 rukouksistasi <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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