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Matkalla…
Nouse, loista kirkkaana
Kotkat lentävät yllä kauniin taivaan, jotain on tapahtumassa.
Kaukaisuuteen ne katselevat näkevät maailman allaan ja
edessään aikain muutokset ja sen kuinka vihollinen nostaa
päätään. Kaikki on valmiina, nyt alkaa vaellus jolla ei ole
loppua, Herran henki kulkee yllä koko maan ja profeetat on
liikkeellä, kotkat laskeutuvat ja maa järisee.
Mikä on tuo kirkkaus joka nousee taivaan rannan takaa. Kuulen
sydämessäni Jeesuksen sanat : "Minä olen maailman valo. Se,
joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän
valo.” Kansa nousee ja lähtee kulkemaan, toiset kohti valoa ja
toiset valitsevat tien pimeyteen. Nyt herätkää!!! . Jeesus sanoo ”
Minä olen Alfa ja Omega, alku ja loppu. Minä annan janoavalle
elämän veden lähteestä lahjaksi. Joka voittaa, on tämän perivä,
ja minä olen oleva heidän Jumalansa. Herran henki vei minut
kaupunkiin joka loisti kuin kristallia. Näin siellä kuin ihmisiä
jotka kulkivat kohti erilaisia asemia joista heitä kuljetettiin
toisiin osiin taivaassa. Väkeä oli paljon. Tämä oli Uusi
Jerusalem. Maa järisee onko Morsian valmis?
Kesäkuun alussa saavuin väsyneenä, mutta iloisena Suomeen ja
asetuin ystävättäreni luokse asumaan. Olin myös viiden päivän
järvi, sauna ja mökki lomalla lähellä Vihtiä, voi miten se oli
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ihanaa. Saunominen ja uiminen! Iloa oli myös se että sain
itselleni auton käyttööni kesäksi. Kyllä on ihanaa olla näin
puhtaassa maassa, ihanan makuista vettä voi juoda suoraan
hanasta! Hiljaisuutta ja Rauhaa !
Kesäkuun lopussa siirryin ystävättäreni luota Vuosaareen
asumaan omaan pieneen huoneeseeni. Kyllä Herra nyt siunaa.
Vielä tarvitsisin taloudellisen läpimurron elämässäni, joten
rukoilkaa myös sitä minulle!
Maailmalla aina puhutaan siitä, kuinka täällä Suomessa on niin
pimeää, mutta valoahan meillä piisaa. Suomen pohjoisimmassa
kohdassa, aurinko on horisontin yläpuolella yhtäjaksoisesti 74
päivän ajan ja muuallakin Suomessa on yöt hyvin valoisia. Myös
kesäkuussa juhlimme Juhannusta eli Valon juhlaa eli Kristuksen
juhlaa, koska hän sanoo että Minä olen maailman Valo! Se on
myös Johannes Kastajan juhla, mistä tämä juhla on saanut
nimensä. Eli Valoa Valoa ja Valoa!
Sanotaan myös, että Taivaassa saamme olla Jumalan
kirkkaudessa ikuisesti, siellä ei ole yötä eikä päivää. Pimeyttä ei
ole jos me seuraamme Jeesusta. Ketä sinä seuraat? Elävän
Jumalan kanssa oleminen, on kulkemista kirkkaudesta
kirkkauteen. Joten seurataan Jeesusta!
Jälleen kerran tutkimaan mitä tapahtuu Suomessa ja täällähän
tapahtuu. Sain olla kolmessa eri koti kokouksessa .. ihmisillä on
nälkä Jumalan puoleen. Kävin myös tutustumassa muutamiin
eri seurakuntiin ja myös näissä kokouksissa oli voimallista olla.
Herran henki kulkee.. uskon siihen mitä Herra on minulle
hengessä näyttänyt Suomen kansalle ja herätyksen aalloista.
Myös hyvin voimallisesti minua on viety puhumaan ihmisille
kaduilla ja työpaikoilla ja olen saanut kertoa todistuksia ja jopa
rukoilla heille ja heidän perheilleen. Siis jotain on
tapahtumassa!
Kesäkuun viimeisenä iltana meillä oli Malmilla strategisen
esirukouksen ilta eri seurakuntiin kuuluvien, voimallisten
veljien ja siskojen kanssa. Rukoilimme Suomen kansalle,
hallitukselle ja kaikelle mille Pyhä Henki meitä johdatti. Upea
ilta. Kiitos teille veljet ja siskot ja kiitos sinulle Herra.
Näin matka nyt jatkuu seuraavien kuukausin aikana. Annetaan
uusien tuulien täyttää purjeet
Siunauksin Kristiina
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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
Se kuinka Jumala avasi ovet täällä Suomessa. Sain olla yhdessä kahden
lapseni kanssa ja veljieni kanssa monen vuoden jälkeen. Se että pääsin
ystävättäreni luokse asumaan ja sieltä omaan pikku huoneeseen
Vuosaaressa . Kuinka minua siunattiin autolla kun tulin Suomeen
Kiitän siitä sinua Herra. Hän on aina Hyvä <3 KIITOS JEESUS
3

World Evangelism Org

www.weo.fi

Kesäkuu 2016

“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
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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