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Matkalla…
Sinä olet minun toivoni, Herra, Herra, minun turvani nuoruudesta asti. Syntymästäni
saakka olet ollut tukeni, siitä saakka kun kohdusta minut päästit. Sinulle minä aina laulan
ylistystä. Monelle olen ollut ihmetyksen aihe, mutta sinä olet luja turvani. Siksi minun
suuni tulvii kiitosta ja alati ylistää ihanuuttasi. Ps. 71: 5-8
Toukokuu 18 päivä keskiviikkona heräsin siihen kun minulla oli
ihan kauheita kipuja koko kehossani ja tiesin että olin saanut
jonkinlaisen tulehduksen matkallani Panama Cityyn Floridassa.
Rukoilin ja aloin lievän vesi paaston. Yhtenä yönä heräsin
siihen kun käteni ja pääni oli ihan puutuneet ja todella tunsin
että nyt tämä tauti taitaa olla kuolemaksi. Jotenkin selvisin
tuosta yöstä, mutta kipu ja sairaus ei kuitenkaan hellittänyt.
Lauantaina 21 päivä menimme vihdoin lääkäriin. Tunsin että
olin jotenkin pettämässä uskoani, että Jeesus parantaa ja olin
ihan kiukkuinen itselleni. Myös nuo 200 dollarin lääkäri kulut
olivat liikaa minulle. Seuraava yö olikin yhtä sotaa kehossani
kun antibiootit taistelivat tuota sairautta vastaan. Lähdin joka
tapauksessa kirkkoon sunnuntaina ja uskon että kun olet sairas niin
sinun pitääkin mennä kirkkoon rukoilemaan. Kaikki oli valmiina
ehtoollista varten kun istuin siinä penkkirivin päässä ja samalla tunsin
kuinka joku kosketti poskeani. Pyyhin kädellä poskeani ja taas tunsin
tuon saman kosketuksen. Käänsin päätäni nähdäkseni mikä aiheuttaa
tämän kosketuksen ja samalla näin hengessäni kuinka vieressäni oli
iso enkeli. Käänsin pääni takasin alttarille päin ja samalla Jeesuksen
kasvot tulivat rakastavina eteeni ja kuulin kuinka hän puhui

sydämeeni : “Minä tulen parantamaan sinut”. En ole ollutkaan
näin terve mies muistiin. Hän parantaa sinut ja vapauttaa sinut.
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Menin ehtoolliselle kyyneleet silmissä ja polvistuin alttarille ja
toivoin että saisin olla siellä ikuisesti. Jeesus sanoo: Aina kun
otatte ehtoollisen minun muistokseni, tulen olemaan siellä
keskellänne ja Hän todella oli.

Toukokuu alkoi matkalla Fort Lauderdaleen
lähelle Miamia
Pastori Stanley oli astumassa uuteen virkaan opiskelujensa päätteeksi.
Hän on kotoisin Keniasta ja ystäväni on auttanut heidän perhettään
muuttamaan Keniasta Amerikkaan ja Jumalan ihmeen kautta he saivat
opiskelupaikan tästä seurakunnasta ja nyt hänet asetettiin tähän Fort
Laudedalen seurakuntaan palvelemaan. Olimme kahdessa mustien
seurakunnassa juhlimassa hänen uutta virkaansa ja samalla juhlimme
myös äitien päivää. Juhlistimme tätä kaikkea yhteisellä aterialla ja
olimme jopa uimarannalla heidän lastensa kanssa. Tämä oli heidän
ensimmäinen kokemuksensa meressä uimisesta.

Matka jatkui rannikkoa pitkin Palm Beachille ja
löysimme sieltä Suomalaisien leipomon. Ostimme kotiin
ruisleipää ja paikan päällä nautimme kahvit munkkipossun,
kaneli- ja voi- pullan kanssa. Palm Beachillä on Suomalaisten
asuttama alue, kertoi paikallinen rouva jonka sain tavata
kahvilassa. Noin 30.000 Suomalaista asuu täällä ja suurien
lomakausien aikana luku voi nousta jopa viiteenkymmeneen
tuhanteen.
Palasimme takasin Tallahasseen ja sieltä menimme tapaamaan
ystävääni Pastori Samia ja hänen vaimoaan Ellaa, Panama cityyn.
Vuonna 2008 olin pastori Samin kanssa Mongoliassa kuukauden ajan
ja meillä oli mitä mahtavin matka näiden upeiden Mongoli ihmisten
kanssa. Parantumiset, vapautumiset ja ihmeet seurasivat kulkuamme
ympäri Ulaanbatoria. Olimme nuorten kanssa leirillä ja palvelimme
eri kirkoissa. Oli aivan mahtavaa tavata häntä, niin monen vuoden
jälkeen.
Mitä vielä voisin kertoa tuosta kauniista toukokuusta. Se kuinka
Herra siunasi ja varjeli kulkuamme. Kuinka tyttäreni toinen
opiskeluvuosi päättyi Bethel seurakunnassa Kaliforniassa. Kuinka
Herra on pitänyt hyvää huolta pojastani Suomessa ja toisesta
tyttärestäni Englannissa. Saimme olla mukana monessa ei juhlassa ja
palvella Herraa eri kodeissa ja paikkakunnilla ja seurakunnassa.
Rukoilla ja siunata. Herra Hyvä On <3

Matka Jatkuu…
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Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä ja antakaa
toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on antanut teille
anteeksi Kristuksen tähden

Mietteitä Los Angeles ja Azusa
Azusan viestinä oli se kuinka meidän pitää tehdä sovinto kaikkien eri
seurakuntien, heimojen, kansakuntien ja kansojen kanssa. Sovintoa ja
anteeksiantoa !
Anteeksianto ja sovinto, koskee mielestäni ihan kaikkia. Paikalla oli
alkuperäis- intiaanien edustajia, mustien edustajia, eri seurakuntien
edustajia ja yhdessä rukoiltiin. Tarkoituksena on antaa anteeksi ja
unohtaa ei enää katsoa niihin vanhoihin julmiin tekoihin mitä
maailmassa on tapahtunut, vaan tarkoituksena on nyt mennä
eteenpäin. Vapaina tuosta kaikesta. Katsoa itseämme voittajina ei
uhreina. Niin useasti me käytämme hyväksemme sitä, kun meitä on
loukattu tai kohdeltu kaltoin. Nyt on aika vapautua !
Mitä me voimme menettää jos annamme anteeksi, emme mitään vain
päinvastoin vapaudumme kaikesta siitä mikä sitoo meitä tuohon
vanhaan asiaan tai tapahtumaan. Toinen maailmansota ja juutalaisten
vaino jossa kuoli arviolta 5-7 miljoonaa juutalaista ja seuraavana
suurena ryhmänä on lueteltu Romanit joita oli noin 3 miljoonaa.
Kaiken kaikkiaan Natsit tappoivat 11-17 miljoonaan ihmistä. Luvut on
aika epätarkkoja, mutta näemme että mukana on ollut myös muita
kansoja ja kansakuntia joita järjestelmällisesti vainottiin ei vain
juutalaisia, myös kristityt olivat uhreina. Oletan että näiden kaikkien
kansojen kohdalla anteeksianto on paikallaan. Olin matkojeni alussa
vuonna 2004 Ruandassa evankelioimassa, missä oli ollut sisällissota
vuonna 1994. Pääkaupungissa Kigalissa oli hautuumaa jonne oli
haudattu 300.000 tutsia. Kaiken kaikkiaan tässä joukkomurhassa
tapettiin miljoona tutsia ja maltillista hutua. Hautuumaita oli
monessa paikassa ympäri Ruandaa. Ruandan presidentti sanoi että
hautuumaat oli siellä muistona tuleville kansoille, että emme enää
tekisi samaa virhettä. Seurakuntamme pastorin vaimon perhe ja koko
suku oli tapettu raa’asti ja kaikki oli heitetty ( hänet mukaan lukien )
joukkohautaan. Hänet oli haudattu elävänä ja kahden päivän jälkeen
hän oli kaivautunut haudasta ulos ja selviytynyt tästä vammoitta.
Jälkeenpäin hän olisi halunnut antaa anteeksi kaikille jotka olivat
tehneet tämän julman työn mutta syyllisiä ei löytynyt. Maailman
historia on sotaa sodan jälkeen, mutta meidän pitää mennä eteenpäin
antamalla anteeksi ja kasvaa virheistämme.

MATKA JATKUU…

Siunauksin

Kristiina
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VIEREISESSÄ KUVASSA PASTORI JEBASON INTIASTA
RUKOUSPYYNTÖ
Jatkoa edellisestä kirjeestä. Pastori Jebason, neljä nuorta naista
ja kaksi nuorta miestä asettuivat asumaan uuteen taloon.
Etukäteismaksun he ovat saaneet lainaksi, mutta nyt laina pitäisi
maksaa pois. Etukäteismaksu oli n. 600 euroa ja olemme saaneet
lähetettyä hän tililleen (31.5) yhteensä 186 euroa. Pastorin
sydämellä on näiden vähempiosaisten leskien, orpojen ja hylätyksi
tulleiden ihmisten auttaminen ja eteenpäin vieminen, koulutuksen
tai ihan paikkakunnan muutoksen kautta. Tällä hetkellä hän on
joutunut lähtemään tästä talosta, koska paikalliset viranomaiset
ovat hyökänneet hänen kimppuunsa ja uhanneet häntä vankilalla.
Intiassa avustaminen ei ole ihan niin helppoa kuin muualla
maailmassa ja uskon että jonkun paikallisen toimesta tämä asia
on pantu vireille. Pastorilla ei ollut minkäänlaista lupaa, näin he
sanovat, tuollaiseen että hän majoittaa ihmisiä omassa kodissaan
Uskon että tässä on myös mukana kateus ja viha mitä heillä on
kristittyjä kohtaan. Tällä hetkellä hänen avustajansa ovat
kehottaneet häntä lähtemään maasta ja tuota asiaa on nyt
järjestelty hänelle. Hänen äitinsä on asettunut tähän taloon
asumaan ja he auttavat parhaansa mukaan. Samalla he tekevät
työtä kyseisen luvan saamiseksi ennen kuin pastori voi palata
takasin Intiaan.WEO haluaa olla mukana tässä mahdollisuuksien
mukaan.
TULE MUKAAN OMALLA PANOKSELLASI ! YHDESSÄ VOIMME
AUTTAA !!!
NORDEAN TILILLE : WORLD EVANGELISM ORGANISATION
FI68 1025 3000 254 204
VIITE 5050
KIITOKSIN 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
F!61 1244 3500 0745 11 / WEO DALIT-LAPSI PROJEKTI
Oman lapsen tuki raha vuodesta 2015 on 25 € /kk tai sitten voit tukea
muuten vain itsellesi sopivalla summalla kuukaudessa
KIITOKSIN KRISTIINA

Todistuksia maailmalta
Maksoimme Kanimozhi nimisen nuoren naisen opinnot Intiassa ja hän
valmistui sairaanhoitajaksi. Kanimozhi asui kirjaimellisesti Tiruvannamalain
kadulla perheensä kanssa. He olivat hyvin köyhiä ja toimeentulo oli hyvin
vaikeaa. Kanimozhi on nyt saanut töitä Chennaista ja näin hän pystyy
elättämään koko perhettä. KIITOS JEESUS
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“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 evankelioitityötämme maailmalla
World Evangelism Organisation ry www.weo.fi
Keräämme varoja tuleviin matkoihin, tule mukaan <3
Kun haluat tukea työtämme taloudellisesti, pyydämme käyttämään
tarkoitukseen käytettyjä tilejä ja niiden viitenumeroita. Tue
kuukausittain Esim 5€, 10€, 20€, 50€ tai anna kertalahjoitus.
Vapaaehtoinen jouluraha. Teemme lähetystyötä kylissä ja
kaupungeissa, aina siellä minne Herra meitä kutsuu ja johdattaa.
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
Puhelin, kannettava tietokone & luoton maksu
Matkan varrella tuemme kaikkia ihmisiä niiden lahjoitusten
mukaan mitä tilille kertyy

Tilaa kuukausikirje: http://www.weo.fi/uutiskirje
KIITOKSIA KAIKISTA LAHJOITUKSISTA
SIUNAUKSIN
KRISTIINA

