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Oikein Hyvää ja
Rauhallista
Joulua <3

Matkalla…Kapkaupunki
Jumala, minun Jumalani, sinua minä odotan,
Sieluni janoaa sinua, Suurempi kuin elämä on
sinun armosi <3 Minun huuleni ylistävät sinua!

Marraskuu meni hyvin nopeasti erilaisissa kokouksissa ja
sain tavata vanhoja ystäviäni sekä tehdä uusia tuttavuuksia.
Kävin Lofdalin Parkilla puhumassa kuntoutuksessa oleville
entisille alkoholisteille ja narkomaaneille. Parkilla on myös
koulu noin 120 lapselle, sekä Pikkini talo, minne pelastetaan
äitien hylkäämiä vauvoja. Yleensä nämä äidit myyvät
vauvansa noita tohtoreille, jotka sitten uhraavat lapset
rituaaleissaan paholaiselle. Tilalla viljellään vihanneksia joita
käytetään noin 200.00 lapsen ruokkimisessa viikottain.
Kävin myös päivän auto retkellä lähellä oleville vuorille ja
niiden kautta ajoimme vuorten taka olevalle merenlahdelle.
Alue missä asuin oli hyvin vaarallista aluetta. Talomme
sijaitsi kahden eri huume kartellin välissä. Neljän viikon
aikana kolme nuorta miestä menetti henkensä
ammuskelussa. Lähellä olevalla juna-asemalla eräs nuori
huume mies varasti erään vanhan rouvan käsilaukun ja
paikalla olleet ihmiset kivittivät tämän nuoren miehen
kuoliaaksi. Viimeksi tuon aseman läheisyydestä löydettiin
seitsemän miehen ruumiit ja heidätkin oli kivitetty kuoliaaksi.
Täällä hyvät ihmiset asuvat aitauksien takana ja nämä
gangsterit saavat juosta vapaana sotimassa ja tappamassa.
Yleensä siellä ei kävellä missään vaan mennään autolla
paikasta toiseen, oman turvallisuuden takia. Matka oli upea
ja Herra teki suuria asioita omassa elämässäni ja sain
nähdä kuinka useat ihmiset parantuivat kokouksissa.
Revival jatkuu ja tulen kaipaamaan omia ystäviäni ja
seurakuntaani ! Hope I can be back there soon !
MATKA JATKUU
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Kaikki ihmeet ei ole Jumalasta
"Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät
suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos
mahdollista, valitutkin" Mat.24:24
Olet varmaan kuullut tarinoita merenneidoista ja siitä kuinka he usein
ovat hyvin ilkeitä ja pelottavia. Tämä tosi kertomus on todistus jonka
kuulin eräästä pastorista Nigeriasta. Pastori Jack (nimet on keksittyjä)
oli uskollinen Herraa pelkäävä mies. Hän oli johtanut kirkkoaan
kahdenkymmenen vuoden ajan ja se ei ollut kasvanut nimeksikään.
Joitakin vuosia sitten hänen kirkkonsa lähistölle tuli eräs toinen Pastori
Sam joka kulki suuressa voimassa ja ihmeet ja merkit seurasivat heidän
kokouksiaan ja seurakunta kasvoi räjähdysmäisesti. P. Jack oli
ihmeissään miten kaikki oli mahdollista ja meni puhumaan P. Sam’ille.
Hän sanoi että hänkin haluaisi seurakuntansa kasvavan samalla lailla ja
kulkea samassa voimassa kuin P. Sam ja P Jack halusi saada opetusta
tähän. P. Sam kysyi P. Jack’ iltä useaan kertaan, että tahdotko sinä
todella saada tämän saman voiman ja P. Jack sanoi että kyllä. P. Sam
pyysi P. Jack’iä mukaansa meren rannalle, missä he seisoivat tovin ja
odottivat jotain. Yht’äkkiä merestä nousi merenneito joka kysyi P.
Jack’iltä jos hän haluaa saada sen voiman, johon tietysti hän vastasi
kyllä. Merenneito pakotti miehen rakastelemaan kanssaan ja hän ei
voinut mitenkään vastustella tätä . Sen jälkeen merenneito sanoi : ”Nyt
sinä olet saanut sen voiman ja sinä olet minun kokonaan ja sinun pitää
totella minua.” P. Jack palasi seurakuntaansa ja ihmeet ja merkit
alkoivat tapahtumaan ja seurakunta alkoi kasvamaan. Tästä hänen
elämänsä alkoi kukoistamaan ja hän halusi lisää voimaa ja ihmeitä . P.
Sam lupasi viedä hänen uudelleen tuonne rannalle ja kun he saapuivat
sinne siellä oli seitsemän neitsyttä joiden kanssa hän joutui
rakastelemaan. Tästä seurauksena oli ihan räjähdyksen omainen kasvu
hänen seurakunnassaan, mutta sitten P. Jack tuli synnintuntohin ja katui
tekojaan ja näin hän palasi rannalle P. Sam’ in kanssa. Merenneito tuli
heidän luokseen ja raivostui kun kuuli, siitä että P. Jack halusi erota.
Merenneito sanoi että sinä kuulut minulle ja sinä et pysty sitä tekemään.
P. Jack pysyi päätöksessään ja ei enää ollut merenneidon kanssa missään
sopimuksessa. Tällä hetkellä hänen oma tyttärensä kuoli ja vaimo jätti
hänet. Seurakunta hajosi mutta P. Jack ei palanut enää tuonne rannalle
vaan jatkaa elämäänsä katuen ja tätä todistusta kertoen. P. Sam jatkaa
edelleen seurakunnassaan ja toisinaan hän katoaa meren syvyyksiin
tämän merenneidon kanssa viikoiksi.
Moos 5: 8. Älä tee itsellesi jumalankuvaa, älä mitään kuvaa, älä niistä,
jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä,
äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla.
Job 26:5
Vainajien henget vapisevat syvyyden vesien alla, syvyyden joukkojen
alla,
Joona 2:7 Vuorten pohjiin minä painuin, vajosin syvyyksien maahan, sen
salvat sulkeutuivat takanani ainiaaksi. Mutta sinä, Herra, minun
Jumalani, nostit minut elävänä ylös haudasta.

Matka jatkuu…
Siunauksin Kristiina
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VIEREISESSÄ KUVASSA 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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“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 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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