World Evangelism organisation

www.weo.fi

2. helmikuuta 2017

MATKALLA…
Uudet tuulet puhaltaa …

Jumalan ohjeet ovat täydelliset, Herran sana on kirkas ja puhdas. Kuin kilpi
hän suojaa niitä, jotka hakevat hänestä turvaa. Kuka on Jumala, jollei Herra,
kuka on turvamme, jollei Jumalamme? Jumala vyöttää minut voimalla,
hän osoittaa minulle oikean tien. Hän tekee jalkani nopeiksi kuin kauriin jalat
ja ohjaa kulkuni kukkuloille. Hän opettaa käteni taistelemaan, käsivarteni
jännittämään sotajousta. Herra, sinä asetut kilveksi eteeni, sinun oikea kätesi
tukee minua, sinun apusi tekee minut vahvaksi. Sinä teet varmoiksi askeleeni,
polveni eivät horju. Ps. 18 Vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne hänen
väkevyytensä. Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää
puolianne Paholaisen juonia vastaan. Emmehän me taistele ihmisiä vastaan vaan
henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja
avaruuden pahoja henkiä vastaan. Ottakaa siis yllenne Jumalan taisteluvarustus, niin että
kykenette pahan päivän tullen tekemään vastarintaa ja selviytymään taistelusta pystyssä
pysyen. Seiskää lujina! Kiinnittäkää vyöksenne totuus, pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan
ja sitokaa jalkineiksenne alttius julistaa rauhan evankeliumia. Ottakaa kaikessa suojaksenne
uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä,
ottakaa Hengen miekka, Jumalan sana. Eph.6

Raamatusta luemme että Daavid oli mahtava voimallinen soturi ja kaikki sen tiesivät ! Näistä
Psalmin jakeissa näemme kuinka hän antoi kaikesta menestyksestään kunnian Jumalalle.
Hän tiesi ettei hän yksin pysty niihin tekoihin mihin Herra oli hänet kutsunut. Hän oli Herran
käytössä ja että ilman Herraa hän olisi aivan voimaton. Tällä hetkellä maailmassa tapahtuu
suuria muutoksia, kaikkea vanhaa ja turvallista ollaan uudistamassa. Uudet tuulet puhaltavat
ja nyt on muutosten aika. Vanha saa väistyä uuden edeltä, mutta meidän pitää ymmärtää että
Jumala on ihan ajantasalla mitä tapahtuu. Meillä ei ole mitään pelättävää, niin kuin voimme
lukea että meidän pitää vain vahvistua Herrassa ja ottaa voimaksemme hänen väkevyytensä
niinkuin Daavid.
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Minä kiitän sinua, Herra, koko sydämestäni..
- Kerron sinun ihmeelliset tekosi. Minä iloitsen ja riemuitsen sinusta,
ylistän sinun nimeäsi, Korkein. Sinun edessäsi kääntyvät vihollisemme
pakoon, kaatuvat ja suistuvat tuhoon.
Kun emme rukoile, lopetamme taistelun. Rukous pitää uskovan haarniskan
kirkkaana. Paholainen vapisee kun se näkee heikommankin Herran pyhän
polvillaan rukoilemassa.
Tammikuun alku meni eri kokouksissa täällä Helsingin alueella ja sain
osallistua pakolaistyöhön Espoossa.
Kuukauden puolessa välissä menin Poriin auttamaan ystävääni
hyvin vaikeassa elämän tilanteessa.
Suunniteltu muutaman päivän vierailu muuttui kahdeksi viikoksi ja näin sain
olla hänen apunaan.
Voi kuinka ulkomaalaisilla on vaikeaa täällä Suomessa, kun he eivät osaa
kieltä ja tapoja. Täällä pitää kysyä kokoajan mitä tehdä ja minne mennä
vaikka olisit Suomalainen, koska kukaan ei anna sinulle vapaaehtoisesti tietoja.
Tietoja pitää lypsää kaikissa virastoissa, mitään siellä ei opasteta jos et kysy.
Toinen asia on se että sinua ei uskota kun olet ulkomaalainen, mielummin he uskovat
suomalaiseen kuin ulkomaalaiseen, ainakin tältä tämä kohtelu näytti minun silmissäni.
Vaikka ystäväni on asunut Suomessa yli kaksikymmentä vuotta häntä kohdeltiin hyvin
alentavasti. Ihan hävetti olla Suomalainen.
Eräässä virastossa nuori virkailija sanoi että hänen pitäisi mennä neljännestä kerroksesta
kuudenteen kerrokseen kysymään asiaamme ja samalla hän näytti niin väsyneeltä ja
haluttomalta. Sanoin hänelle että olin tullut koko matkan aina Etelä-Afrikasta tänne Poriin
ystävääni auttamaan. Olin kuullut hänen elämän tilanteesta Etelä-Afrikassa missä olin
tutustunut häneen ja jo siellä päätin että tulen häntä tapaamaan täällä Suomessa. Eli
Helsingin kautta Poriin ja nyt tämä nuori virkailija ei edes jaksanut kiivetä kahta kerrosta,
neljännestä kuudenteen. Kuten yllä sanon, kun vanhurskaat rukoilevat niinkuin tässäkin
tapauksessa, hän ja kaikki hänen ympärillään olevat ystävät ovat rukoilleet ja nyt saamme
nähdä kuinka taistelu tulee päättymään.
Herra kuulee itkumme ja rukouksemme
Korkeudestaan hän ojensi kätensä ja tarttui
minuun, hän veti minut ylös syvistä vesistä.
Hän vapautti minut vihollisteni väkevistä käsistä,
vihamiehistäni, jotka olivat minua vahvemmat.
He kävivät kimppuuni onnettomuuteni hetkellä,
mutta tuekseni tuli Herra.Hän avasi minulle tien ja päästi minut vapauteen,
sillä hän oli mieltynyt minuun. Ps. 18
Lähde tukemaan matkaani Amerikkaan, Israeliin ja Englantiin
7.2-15.5.2017
Matka Jatkuu…. Siunauksin 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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