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Matkalla…
"Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon! Joka uskoo minuun,
'hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat', niin kuin
kirjoituksissa sanotaan.” Joh. 7:38
Luota minuun olemuksesi syvimmästä syvyydestä, siellä
käyn jatkuvaa keskustelua kanssasi. Kun tunnet olevasi
hämmentynyt ja väsynyt älä luovuta. Olosuhteet ympärilläsi
voivat järkyttää sinua ja asiat tuntuvat ylivoimaisilta. Silloin
muistuta itseäsi, että minä olen sinussa ja sinä olet minussa
me olemme yhtä! Olemme Taivaan kansalaisia maan päällä
Älä rakas lapseni katso ongelmiisi katso minuun ja luota
minuun! Jeesus on tahtonut antaa meille tiedoksi, miten
häikäisevän kirkas on tämä kaikille kansoille ilmaistava
salaisuus: Kristus meidän keskellänne, kirkkauden toivo.
Mitä enemmän katsot minuun sanoo Jeesus, sitä
suuremmaksi minä kasvan elämässäsi ja kaikki huolesi ja
murheesi pienenevät ja häviävät. Jumalan omana ongelmilla
ja sairauksilla ei ole mitään valtaa sinun elämässäsi. Minä
olen rakastava Jumala en sairauksilla ja kärsimyksillä
rankaiseva Jumala. Jeesus sanoo Matt. 28:20 Minä olen
teidän kanssanne KAIKKI PÄIVÄT maailman loppuun asti!!!
KAIKKI PÄIVÄT ei vain silloin tällöin vaan aina ja ikuisesti !
Meillä ei ole mitään pelättävää sillä se, joka on teissä, on
suurempi kuin se, joka on maailmassa!!!
Siunauksin Kristiina
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Herra: ”Katso itseäsi Rakkaimpani, Olet niin ihana!
Olet kauneuden ilmentymä Minulle. Intohimoiset
silmäsi, ovat kuin uskolliset, lempeät kyyhkyset.”
Laulujen Laulu 1:15

”Silmäsi ovat kuin kyyhkyset” viittaa Pyhään Henkeen ja sinua
pyydetään katsomaan Häneen henkisellä ilmestyksellä, Ristin
kuoleman kunniaa, kärsimyksineen. The Passion translation
Raamatusta on saatavilla seuraavasta linkistä. Tohtori Brian
Simmons avaa aivan uuden ymmärryksen Raamattuun, näitä
lukiessa tulee ihan uusia ilmestyksiä Sanaan. Suosittelen ! ( http://
stairwayministries.org )

Heinäkuussa kiertelin Helsingin seurakunnissa, toreilla,
rannoilla ja ystäviä tapaamassa. Viikon missio retki vei
Summerfest juhliin Seinäjoelle. Vieraina oli Ben Fitzgerald
Amerikasta, Daniel Hagen Australiasta, Mika ja Rommy
Yrjöjä Helsingistä, Patrik Tiainen Kokkolasta ja upeita ylistys
ryhmiä. Aivan mahtavan upeat juhlat ! kiitoksia ”Röllin
veljelle” Ps. Markku Tuppuraiselle ! Juhlien aikana asuin
Ähtärissä ja sieltä käsin ajoin aina aamuisin kokouksiin.
(Ohjelmaa voi tutkiskella tästä linkistä : http://
www.seinajoenhelluntaiseurakunta.fi/summerfest-2016/ ).

Ähtärissä sain levätä ja nauttia mahtavista turve hoidoista
ystäväni turve-hoitolassa. Turve hoidossa sain hierontaa ja
rukousta ja näin kipeä selkäni sai hoitoa. Rukoillessa eri
mittaiset jalkani tulivat saman pituisiksi. Turve saunaa ja
lepoa. Tiistai iltana meillä oli rukouskokous Ähtärin kirkon
vieressä olevassa suntion talossa. Herra kosketti ja sain
todistuksen tinnityksen loppumisesta. Kiitos Herra! Mikäli
olet Ähtärin suunnalla kannattaa mennä turve hoitoihin ja
samalla rukoiltavaksi taitavan hoitajan käsissä (tässä linkki
hoitolan sivuille: http://www.lehtopeat.com ).

Ähtäristä Jyväskylän Hohon kautta Helsinkiin ja tyttäreni
Vivekan järjestämään tilaisuuteen Saalem seurakunnassa.
Kirkon tilat täyttyivät aikuista nuorista, jotka olivat tulleet
kuulemaan kahta nuorta saarnaaja poikaa Tobias’ta ja
Simeon’ia Saksasta. Meidän oma identiteettimme
Kristuksessa keitä me oikeasti olemme, saimme kuulla
tiedon sanoja, profetioita ja parantumisia tapahtui. Hieno ilta
Lokakuussa tarkoitukseni olisi lähteä Etelä-Afrikkaan ja
Kapkaupunkiin. Lähde tukemaan työtäni rukouksin ja
taloudellisesti .. etukäteen kiittäen ja 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

Vastauksia rukouksiin
Kiitän siitä että oma terveyteni on kokoajan kohentunut.
Kokouksissa parantuneet ihmiset ja muut matkalla tapaamani ihmiset
jotka ovat tulleet tuntemaan sinut Hän on aina Hyvä <3 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
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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