Herra on pyhässä temppelissään, hänen
valtaistuimensa on taivaassa. Hänen silmänsä
näkevät kaiken, hänen katseensa tutkii
ihmissydämet. Ps.11:4

Torstai 18.8. – Ulaanbaator

Kuinka ihanat ovat vuorilla ilosanoman tuojan
askeleet! Hän ilmoittaa rauhan tulon, tuo
suuren ilosanoman, hän tuo pelastuksen
sanoman. Jes.52:7

Kesäkuun 10 pvä saavuin Mongoliaan ja Jumala on
kuljettanut meitä ympäri tämän kauniin maan.
Olemme saaneet tuoda ilosanomaa, vapautusta ja
parannusta kaikille ihmisille.
Meidän maljamme on ollut ylitsevuotavainen:
Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien
eteen. Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä, ja
minun maljani on ylitsevuotavainen. Ps. 23:5
Hän on todella kattanut pöydän meidän
vihollistemme silmien eteen ja olemme saaneet
olla Hänen suojeluksessaan ja siunauksessaan
matkallamme.

Monia ihmeitä on tapahtunut ja niistä olen
tehnyt videoita ja niihin voit tutustua Vimeo
sivuillani :
http://vimeo.com/search/videos/search:kristiina
%20keravuori/st/6ed3a1da
Kokouksissamme on parannusta tullut kaikille!
Todistuksen perusteella voisin sanoa että
kokouksiimme osallistuijista 90% on parantunut ja
10% on tullut kosketetuksi Jumalan rakkaudella.
Joten muutos on ollut 100%:sta.
Olemme Puhuneet sanaa ja siitä Jumala sanoo
näin: ”niin käy myös sanan, joka minun suustani
(palvelijani suusta) lähtee: se ei tyhjänä palaa
vaan täyttää tehtävän, jonka minä sille annan, ja
saa menestymään kaiken, mitä varten sen
lähetän. Jes:55:11
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Jumala on saanut tämän aikaan –Jeesus Meissä

Jumala saa teissä aikaan sen, että tahdotte tehdä ja myös teette niin kuin on hänen hyvä
tarkoituksensa Fil.2:13

”miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Se on sama väkevä
voima, jota hän osoitti herättäessään Kristuksen kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan
oikealle puolelleen taivaassa, ylemmäksi kaikkia valtoja, voimia ja mahteja, ylemmäksi kaikkia
herruuksia, jotka mainitaan tässä ja tulevassakin maailmassa. Jumala on alistanut kaiken
hänen valtaansa ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle seurakuntansa pääksi. Ef.1:19-22

Tehkäämme siis hyvää
Autuaita rauhantekijät: he saavat Jumalan lapsen nimen. Matt.5:9
(http://www.youtube.com/watch?v=lWdG8NoFXY0&feature=share)

Matkamme jatkuu... palaan tänne ensi kesänä! Avustustyöt jatkuvat. Dornotin orpokodissa on 25
7-14 vuotiasta lasta joiden kanssa olemme yhteistyössä, myös yksityisiä ihmisiä olemme
auttamassa, kaatopaikalla Ulaanbaatorissa ja myös seurakuntia eripuolilla Mongoliaa,
mahdollisuuksiemme mukaanKiitoksia avustasi

Tule Mukaan, jatka avustustasi me tarvitsemme sinua ja rukousapuasi sekä kuukautista panostasi
tässä työssämme jotta voimme yhdessä rakentaa parempaa maailmaa. Kuvan 40v. mies tarvitsis
moottorikäyttöisen pyörätuolin. Kädet ovat jo liian heikot kuljettamaan häntä eteenpäin. Tähän
tarvitsisimme n.1200€.
"Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen.” Joh.
3:17

Tiistaina 23.8 Kohti – Etelä-Koreaa
Tarkoituksenani on mennä tutustumaan kahteen seurakuntaan Soulissa. Samalla
käyn tutustumassa MAAILMAAN SUURIMPAAN vapaa seurakuntaan mihin
kuuluu n. 1.000.000 jäsentä!!! Aasiassa tapahtuu... Jumala liikkuu...
http://english.fgtv.com/drcho/Profile.htm
http://www.ambassador4christ.org/yoido_church.html
Lahjoita Nyt apusi on tärkeä
Samoin on Herra määrännyt, että evankeliumin julistajien tulee saada elantonsa evankeliumista.1.Kor.9:14
LAHJOITUKSET: 102530-254204 / World Evangelism Organisation ry /

tyota

http://www.weo.fi/tue-

Kiitos tuestasi Kristiina Keravuori

Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä
jokapäiväinen leipämme, Ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille,
jotka ovat meille velassa. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta.
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