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Matkalla…
Päivällä Herra antaa armonsa vallita, yöllä
saan laulaa hänen kiitostaan ja rukoilla
elävää Jumalaa
Lokakuun alussa saavuin Englantiin ja sain vierailla St.
Petersin seurakunnassa. Viikko tyttäreni luona Brightonissa
meni nopeasti ja 17 päivä lokakuuta olinkin jo matkalla kohti
Kapkaupunkia.
Lento meni todella hyvin ja perillä minua oli vastassa
ystäväni Grizelda. Tällä kertaa asetuin asumaan hänen
luokseen asumaan, joka oli iso siunaus minulle. Saman
viikon torstaina olimme jo kirkossa rukoilemassa.
Perjantaina kokoontuivat nuoret ja sitten lauantaina olikin jo
Revival-ilta. Sunnuntai aamuna olimme seurakunnan
farmilla olevassa kirkkossa, mistä nämä herätyskokoukset
alkoivat Todd Bentleyn johdolla noin kolme vuotta sitten ja
illalla olimme Lofdalin pääkirkolla keskustassa.
Viikon alussa olimme Profeetta Berrien kokouksissa ja sitten
alkoi Open Heavens konferenssi Lofdal kirkolla. Neljä
päivää meni useiden eri julistajien kanssa. Perjantai aamuna
28.10 juhlimme Tohtori Gustavin 60-vuotis syntymäpäiviä ja
vieraita oli Amerikasta ja useista eri Etelä-Afrikan maista.
Konferenssissa saimme kuulla mahtavia julistajia ympäri
maailman ja rukoilimme sadoille ihmisille. Olen todella
iloinen että pääsin vierailemaan kirkossani ja ystävieni
luona.
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On parempi turvata Herran kuin luottaa
ihmisten apuun Ps. 118: 8

Näky
Seisoin suuren niityn reunalla ja katselin ylös tähtitaivaalle.
Näky oli kuin Abramilla, kun Jumala lupasi että hänen
jälkeläisiään tulee olemaan kuin tähtiä taivalla. 1 Moos. 15.
Yht’äkkiä olin sisällä tätä kaikkea kauneutta ja samalla kaikki
tähdet muuttuivat eläviksi ja niiden kirkkaus täytti koko
taivaankannen. Taivaalle ilmestyi iso cd levy joka alkoi
pyörimään ja sen pinnalle alkoi ilmestymään kuvia eri
galakseista ja ihmisistä, miljardeista ihmisistä jotka täyttyivät
tästä kirkkaudesta. Levyn pinnalle ilmestyi kuvia mitä en
edes ymmärtänyt mitä ne kuvasivat tai tarkoittivat ja ajattelin
kuinka Johanneksella oli ollut vaikea selittää omaa näkyään
Ilmestyksen kirjassa. Tiesin että Jumala alkoi herättämään
kaikkia kansoja ja Jumalan kirkkaus täytti taivaat, galaksit ja
ihmiskunnan. Pimeys poistui ja kuolemaa ei ollut ja kaikki
tuli eläväksi. Olin tuossa ilmestyksen tilassa ja en olisi
millään halunnut lähteä pois Herran läsnäolosta ja tunsin
kuinka minut tuotiin takaisin. Olin vielä pitkään kahden eri
maailman välissä. Jumalalla on tekeillä suuria. Kansat ja
kansakunnat tulevat tuntemaan minut sanoo Herra ja nyt
olemme tuossa ajassa kun ilmeitä ja merkkejä tapahtuu.
Olemme avoimen taivaan alla ja Jeesus seisoo
keskellämme. Hän on Jakobin portaat jota pitkin enkelit
laskeutuvat ja nousevat taivaisiin. Tulemme näkemään
suuria ihmeitä. Minä olen tie, totuus ja elämä … ole valmis
Herra on hyvä !
Matka jatkuu … marraskuun 18 päivä olen takaisin
Englannissa ja Suomessa marraskuun 24 päivä…
Suomessa olen aina vuoden loppuun asti ja sitten Uusi
Vuosi tuo taas uusia asioita…

Siunauksin Kristiina
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VIEREISESSÄ KUVASSA PASTORI JEBASON INTIASTA

Pastori Jebason’in työ jatkuu Intiassa ja hän edelleen työskentelee
omassa kirkossaan Tiruvannamalaissa, missä on nyt alkanut
tapahtumaan uusia asioita. Nuorten naisten ja kodittomien
avustaminen tapahtuu nyt vähän eri tavalla mutta edelleen hän
odottaa lupaa että voisi aloittaa sellaisen kodin näille hädän alla
oleville ihmisille. Uusia jäseniä tulee kirkkoon ja hän on jopa
saanut ystävä pastorinsa vierailemaan seurakunnassaan
Malesiasta missä hän oli pakonsa aikana. Herra muuttaa meidän
kärsimyksemme iloksi!
Kiitoksia avustasi ja rukouksistasi <3
Mikäli haluat olla mukana Ps Jebasonin avustuksessa sinulla on
siihen mahdollisuus. Rukouksin ja myös taloudellisesti.
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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“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 kerta lahjoitus.
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 & lähetystyö 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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