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MATKALLA…
Toukokuussa 2017…
Toukokuun 1-2 päivä osallistuin n.6.000 muun ihmisen kanssa johtajuus seminaariin
Englannissa. Tilaisuuden järjestäjänä oli HTB ( Holy Trinity Brompton) seurakunta ja
itse päätapahtuma videoitiin suorana lähetyksenä Lontoon Royal Albert Hall’ista
Brightonin Pyhän Pietarin kirkkoon ja HTB kirkkoon. Tilaisuuden juontajana toimi
Afla-kurssien kehittäjänä tunnettu Nicky Gumbel ja hänen puolisonsa Pippa. ( Alfakurssi on kristinuskon perusteita käsittelevä kurssi. Se on suunnattu kaikille
kristinuskosta kiinnostuneille, erityisesti äskettäin uskoon tulleille sekä niille, jotka
haluavat tarkistaa käsityksiään kristinuskosta. Alfa-kursseja järjestävät kristilliset
seurakunnat ja yhdistykset yli 150 maassa. ) Paikalla oli upeita puhujia ympäri
maailman! Esim. Teksasista Lakewood seurakunnasta oli Pastori John Gray
voimallinen julistaja. Hän puhui siitä kuinka meidän kaikkien kristittyjen pitäisi
toimia yhdessä. Paikalla oli myös Raamatun opettaja ja kirjailija Priscilla Shirer
sekä kirjailijana, motivoivana puhujana toimiva Simon Sinek. Kardinaali Luis
Tagle toimii Manilan Arkkipiispana ja hän kertoi Paavi Fransiskuksen vierailusta
Manilaan vuonna 2014, tilaisuuteen oli osallistunut 6 miljoonaa ihmistä. Miranda
Hart koomikko, kirjailija ja näyttelijä, joka on ehkä tullut tutuksi komedia
sarjasta Miranda tai nyt Tv:ssä pyörivästä ”Hakekaa kätilö” sarjasta. Hyvin
sydäntä koskettava puhuja oli L ’Arche järjestön perustaja Jean Vanier. Järjestön
mottona on ”muuttaa maailmaa, sydän kerrallaan.” Ylistyslauluja johti
englantilainen muusikko/ylistysjohtaja Martin Smith.
Palasin Suomeen toukokuun 4 päivä oltuani kolme kuukautta maailmalla, Amerikassa,
Englannissa ja Israelissa.
Unen ja valveen rajamailla kuulin sanottavan Unitarians ja mietin mitäköhän se tarkoittaa. En
muista koskaan kuulleeni tuollaista sanaa, mutta menin kysymään ”herra Googlelta” ja
sieltähän löytyi vastaus. Unitarismi on kristinuskon suuntaus, jonka mukaan Jumalalla on vain
yksi persoona. Kristittyinä uskomme kolminaisuusoppiin missä Jumala on yksi, mutta kolme
persoonaa: Isä, Poika ja Pyhä Henki. Unitaarinen jumalakuva on huomattavasti vanhempi
kuin kirkkohistorian käsite ja löydettävissä juutalaisuudesta. Unitarismi sijoitetaan usein
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”muihin kristillistaustaisiin” yhteisöihin, samalla tavalla kuin Myöhempien Aikojen Pyhien
Jeesuksen Kristuksen Kirkko (mormonit) ja Jehovan todistajat.
Niin useissa kirkkokunnissa ei uskota Jeesukseen ja Pyhään Henkeen kuin hyvin
”uskonnollisella” ajatuksella, ihmeet ja merkit ei kuulu tähän päivään ja jos jossain
kokouksessa näin tapahtuu, nämä julistajat ovat vääriä profeettoja ja heissä vaikuttaa
väärä henki. Oi Nouse-Suomi, sinun päiväs koittaa!!!
Missiomaailma järjesti Nouse Suomi-tapahtuman Espoon Metro-Areenalla, paikalla
oli kaksi hyvin erilaista, mutta voimallista Herran palvelijaa. Pyhä Henki toimi,
parannuksia tapahtui, myös minä pääsin eroon selkäkivusta.
Missä Herran henki on siellä on vapaus ja parannus!
Kiitos Herralle!
Tulkkasimme rukoiltaville ja kirjoitimme todistuksia parantumista tilaisuuden
järjestäjille ja niitä oli paljon ! Herra haluaa parantaa ja vapauttaa ! Nuoret pääsivät
lavalle rukoiltavaksi ja saivat voimakkaan Pyhän Hengen kosketuksen, itkua ja iloa
Herran läsnäolossa !
Pastori Guillermo Maldonado & Heidi Baker niin erilaisia kuin he olivatkin, niin
Herra toimi heidän kauttaan ja kanssaan.
"Jokainen valtakunta, joka jakautuu ja taistelee itseään vastaan, tuhoutuu, ja talot sortuvat
toinen toisensa päälle. Jos nyt Saatana taistelee itseään vastaan, kuinka sen valtakunta voi
pysyä koossa? Tehän sanotte, että minä ajan pahoja henkiä ihmisistä Belsebulin avulla. Mutta
jos minä ajan pahoja henkiä ihmisistä Belsebulin avulla, kenen avulla sitten teikäläiset niitä
karkottavat? Heistä te saatte itsellenne tuomarit. Jos minä sitä vastoin ajan pahoja henkiä
ihmisistä Jumalan sormella, silloinhan Jumalan valtakunta on jo tullut teidän luoksenne. Luuk.
11 :17-20

Amen
Oikein hyvää kesää !
Matka Jatkuu täällä Suomessa….
<3
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. Tiruvannamalaissa 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 rukouksista <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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