World Evangelism Org

Matkalla…

www.weo.fi

Elokuu 2016

sillä niin korkealla kuin taivas on

maasta, niin voimallinen on hänen armonsa niitä kohtaan, jotka
häntä pelkäävät.. Ps. 103:11
Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus;
se, mikä on vanhaa on kadonnut ja katso uusi on tullut
sijaan 2 Kor. 5:17
Jumalan lupaukset ovat kuin laivan peräsin, joka määrää
aluksen suunnan. Hänen sanansa on tosi ja mitä me
teemme näille lupauksille mitä hän sanoo sanassaan,
määrittää ajatusmaailmamme suunnan. Purjeveneen purjeet
täyttyvät tuulesta ja se kuljettaa venettä eteenpäin, ilman
peräsintä se kulkisi minne vain ja lopulta törmäisi karille tai
rantakallioihin. Sama on ihmisen elämässä. Erilaiset tuulet,
opit, uskomukset, kuljettavat meitä paikasta toiseen, mutta
juurtumalla Jumalaan ja hänen sanaansa pääsemme
elämään elämäämme meille valmistettuihin töihin ja
tekoihin. Olemme olleet Jumalan suunnitelma aikojen alusta
lähtien, sinä ja minä. Meille on jo tuolloin tehty suunnitelma
tähän elämään. Kukaan meistä ei ole syntynyt maailmaan
ihan noin vain ilman mitään tarkoitusta, vaan meillä kaikilla
on tehtävä tässä maailmassa. Benji hyppääjän köysi voi
katketa, mutta Jumalan sana pysyy ikuisesti.
Siunauksin Kristiina
1

World Evangelism Org

www.weo.fi

Elokuu 2016

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

Elokuu jatkui taivaallisessa siunauksessa ! Herätys on jo
täällä mutta suurempaa on tulossa. Kaikki nälkäiset uskovat
kiertelevät eri seurakunnissa kuuntelemassa julistajia,
evankelistoja, pastoreita ja profeettoja. Eli yli
seurakuntarajojen kaikki ovat kuuntelemassa ilosanomaa
jota ollaan tuomassa koko kansalle.
Taiteiden yössä olimme rukoilemassa Esplanadilla ja Herra
kosketti. Fyysisiä parantumisia ja Herran kosketusta. Eli
myös kadulla olijat saivat kokea Jumalan kosketusta, kaikki
jotka uskalsivat tulla rukoiltavaksi. Meillä ei ole mitään
menetettävää kun rukoilemme sairaille vaikka emme
näkisikään heti tulosta. Rukoillessa aina tapahtuu, hengen
maailmassa jotain vapautuu tämän ihmisen elämään jolle
rukoilemme. Toiset paranevat heti, mutta toisille se voi olla
prosessi. Miksi kaikki eivät parane sitä en tiedä, mutta uskon
että jotain tapahtuu. Herran henki koskettaa!!!
Aikojen alussa meidät luotiin Jumalan kirkkauteen mutta nyt
me olemme sitä kirkkautta vailla. Room. 3:23 ”Kaikki ovat
syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla.” Nyt on
vapautumisen aika Ristin kuolema vapautti meidät kaikesta
synnistä. Kuinka totta onkaan nuo sanat mitä on kirjoitettu
Jesaja 52:7. Mikä ilo se on kun me vapaudumme kaikesta ja
emme enää elä menneisyyden kahleissa.
Olin myös viikon Englannissa missä olin tyttäreni koiran
vahtina ja samalla sain evankelioida kaduilla makaaville
kodittomille ja kertoa heille Jumalan rakkaudesta. Olin myös
St.Peter’in kirkossa ja tutustuin uuteen ystävääni Iranista.
Nyt on lippu Englantiin lokakuun 9 pvä ja sieltä matka jatkuu
Kapkaupunkiin lokakuun 17 pvä.
Lähde tukemaan työtäni rukouksin ja taloudellisesti ..

Etukäteen kiittäen ja sinua siunaten
Kristiina
Matka jatkuu…
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VIEREISESSÄ KUVASSA PASTORI JEBASON INTIASTA
Pastori Jebasonin matka maailmalla jatkuu. Pastori Jebason, neljä
nuorta naista ja kaksi nuorta miestä asettuivat asumaan uuteen
taloon. Viimeisessä kirjeessä kerroin kuinka häntä uhattiin
vankilalla, koska hän oli ottanut kotiinsa nuoria naisia ja miehiä
asumaan ilman mitään erityistä lupaa. Hän pääsi onneksi
poistumaan maasta ja sillä aikaa hänen tuki tiiminsä teki työtä
Intiassa ja järjestivät uuden organisaation perustamisessa.
Myös me olimme mukana rukouksin. Kiitoksia rukouksistasi!
Kodittomien ja avuttomien naisten, miesten ja lasten
auttamiseksi. Kesäkuun lopulla hän palasi takasin Intiaan ja nyt
hän jatkaa organisaation järjestelyä, mutta vielä nämä talossa
asuneet naiset eivät ole voineet palata sinne, vain miehet. Apuasi
tarvitaan kuukausittaisiin kuluihin organisaation perustamisessa
niin rukouksin kuin taloudellisesti.

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
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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
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
Kannettava tietokone & luoton maksu & missiot Suomessa ja
maailmalla
Matkan varrella tuemme kaikkia ihmisiä niiden lahjoitusten
mukaan mitä tilille kertyy

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