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Kun vaara uhkaa, hän
ottaa minut majaansa.

Herra on pyhässä temppelissään, hänen valtaistuimensa on taivaassa.
Hänen silmänsä näkevät kaiken, hänen katseensa tutkii ihmissydämet.
Ps.11:4

Hän antaa minulle
suojan teltassaan,
nostaa minut turvaan
kalliolle. Ps.27:5

KASTEJUHLA EMMA LONG
PUISTOSSA, COLORADO JOELLA

Meitä oli paikalla n.90 joista 29 kävi kasteella.
Yhtä lailla, sen sanon teille, iloitsevat
Jumalan enkelit yhdestäkin syntisestä, joka
tekee parannuksen Luuk.15:10
Katso video:

Baptisms May 20 2012
http://vimeo.com/42598479

Kastejuhla Colorado- joen varrella

Ihmeparantuminen siltojen alla

Joka lauantai on kokoontuminen Austinin
keskustassa, siltojen alla. Missä on Herran
Henki on, siellä on vapaus.

Jatkuu sivulla 2...

Elokuvaa kodittomista

Olen kierrellyt ympäri Austinin katuja ja
puistoja haastattelemassa kodittomia yhdessä
Jeffrey Adlerin kanssa joka on myös koditon
”HOBO”.... rukoillen ja haastatellen...
Jatkuu sivulla 2...
WORLD EVANGELISM ORGANISATION,
BRIDGE OF ANGELS JA ANGELS HEALING AND
RECOVERY CHURCH

Kiitos avustasi ja tuestasi

Ihmeparantuminen

Kodittomia haastattelemassa

Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän
ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole
minun teitäni, sanoo Herra. Vaan niin
paljon korkeampi kuin taivas on maata,
ovat minun tieni korkeammat teidän
teitänne ja minun ajatukseni teidän
ajatuksianne. Jes. 55:8-9

sivulla 3
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Herran Ehtoollinen

IHMEPARANTUMINEN SILTOJEN ALLA

Ihana todistus siitä miten Jumala voi muutta
meidän elämän yhdessä hetkessä, niin kuin
kävi Stevenille. joka oli 2.5 vuotta käyttänyt
kävelyke ppiä ja kär sinyt kovasta
selkäsärystä. Rukoilin hänelle ja sain
Tiedon sanan Jumalalta missä Hän kertoi
Stephenin sairaudesta. Se oli suuri ihme! En
tiennyt hänen sairauttaa , mutta Jumala
tiesi . Stephen ihmetteli tätä asiaa ja siinä
samassa hän parani! Mahtava todistus
Jumalan ihmeistä!
katso todistus:
Healing testimony Under The Bridge
http://vimeo.com/42575458

Sitten on ryhmiä missä on hyvin vaarallista
olla. Näissä virtaa huume-, alkoholi- ja
seksi- kauppa. Kamaa saa joka kadun
kulmasta. Surullista katsottavaa.
Heroiini virtaa ja sitä vedetään suoraan
suoneen tai sitten poltetaan. I just wanna
get HI niin kuin he sanovat ja sitten sitä
mennään joko nk. ihanaan oloon tai
kuolemaan. Niin moni on menettänyt
lapsensa näille kujille. Dr. Phil’illä on upea
TV sarja missä hän auttaa näitä nuoria ja
rikkinäisiä perheitä. Hän on myös mahtava
uskon mies. Viimeksi hän sanoi kuinka
emme koskaan saa lopettaa heidän
auttamistaan. K aikki ovat tärkeitä
Jumalalle. Elokuvan tekeminen jatkuu ....

Kuvat meidän
Angels Healing
and Recovery
kirkkosta

ELOKUVAA KODITTOMISTA

Hobot ova kodittomia jotka auttavat
toisiaan. He eivät ole aineiden käyttäjiä
vaan ihan tavallisia ihmisiä jotka ovat
joutuneet kaiduille työpaikan menetettyään
ja näin he eivät ole pystyneet maksamaan
vuokransa ja asuvat nyt teltoissa puistojen
laitamilla piilossa muilta ihmisiltä.
Jeffrey jonka kanssa olen kierrellyt Austinin
keskustassa, kutsuu itseään HOBOksi ja
hän taitaa olla ainoa koditon näillä
seuduilla jolla on kolme työpaikkaa, joista
hän saa pienen elantonsa.

JOY JA CATHY

Olemme saanneet auttaa kahta koditonta
naista. Kuin ihme toi heidät kirkomme
torstain rukousiltaan. Joy oli luonamme
muutaman yön ja sitten löysimme hänelle
turvakodista huoneen minne hän majoittui
viikoksi. Maksoin hänen asumisensa tältä
viikolta.

Jatkuu seur sivulle
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Valitettavasti.. huumeet vei voiton...mutta hän palasi
Viikon jälkeen JOy oli taas vanhoilla
kulmilla. I Just Wanna Get HI! hän sanoi ja
pyysi apua. MUTTA sitten hän palasi
luoksemme ja maanantaina vein hänet
Linja-autoasemalle ja näin hän lähti
Houstoniin. Houstonissa on upea kuntoutus
-keskus huumenuorille ja aikuisille 18v
ylöspäin. Teen Challenge of Texas (http://
www.tctexas.org/). Hän sai paikan sieltä
kuin ihmeen kautta! Täällä Joy viipyi vain
kolme päivää ja sitten taas kaduille. Tiedän
että hänen isänsä ja muut perheen jäsenet
ovat hyvin surrullisia tästä. Emme voi kuin
rukoilla.
Herra on sinun tukesi ja turvasi,
parantajasi ja hän varjelee jalkasi
ansoilta Sanal.3:26
Cathy sai kokea ihme parantumisen!
Monen vuoden selkäkivut poistuivat ja
käveleminen tuli paremmaksi! Nyt hän
tutkii innokkaasti Raamattua ja Sanaa. Hän
on saanut asua yhden seurakuntalaisen
luona. Työpaikkaa haetaan...Työmme
hänen kanssaan jatkuu...Cathy pääsi
samaan turvakotiin kuin Joy ja nyt yritetään
työn hakua täältä käsin.
TAIVAALLINEN SIUNAUS LAUANTAINA 2.6.2012

Siunauksellinen Lauantai kokous!
Herran Henki sitoi käteni ja jalkani
kokouksessamme!!!. En päässyt liikkuman ja
nousin ylös näkyyn missä olin korkealla
vuorella. Iso enkeli seisoi vasemmalla
puolellani ja puhalsi torveen ja oikealla
puolellani seisoi Jeesus. Katsoimme yhdessä
jalkojemme alla olevaan mahtavaan
näkyyn: Kultaiseen kaupunkiin!!! Jeesus
sanoi että elämäni tulee muuttumaan. Itkin
ja tunsin kuinka kyyneleet valuivat
poskillani mutta en pystynyt pyyhkimään

niitä koska käteni ja jalkani olivat sidotut.
TÄMÄ oli suuri siunaus Herralta!
VIIMEINEN VIIKKO AUSTINISSA

Sain vetää Torstain parannus kokouksen ja
Jumalan henki oli yllämme. Näin Herran
käden kolmen ihmisen yllä ja he saivat
parannuksen. Kaikkia Herra kosketti.
Va h v i s t i m e i d ä n
uskoamme ja siunasi
monella tapaa.
Olimme siltojen alla
kodittomia ruokkimassa ja
lauantaina oli upea kirkko
kokoontuminen. Aamulla
olinkin sitten matkalla
kohti Japania. Nämä
kaksi kuukautta meni
Joy turvkodissa
hy v i n n o p e a s t i n ä i n
jälkeen päin katsottuna.
JAPANIIN 10.6 KOREAAN 19.6. JA MONGOLIAAN
28.6. SUOMEEN 29.7. 2012 JA SITTEN...

Evankeliointi ja avustusmatka jatkuu
Aasiaan. Olen hyvin kiitollinen avustanne!!!!
I’m so Happy :) Kiitos Kiitos Kiitos.
Olen hakemassa Amerikkaan 2 1/2 vuoden
viisumia, tarkoituksena on palata tänne
syyskuussa. Kotikin on jo löytynyt!!!
Kiitos tuestanne niin
Amerikassa kuin
Aasiassa olen siitä hyvin kiitollinen . Tiedän
että niin on myös meidän Isämme Taivaissa
Hän tulee siunaamaan teitä runsaasti ! Te
saatte kaikkinaista rikkautta ja voitte osoittaa
runsaasti anteliaisuutta. Näin meidän
työmme synnyttää kiitollisuutta Jumalaa
kohtaan. 2 Kor. 9:11

Siunauksin Kristiina
LÄHDE ISRAELIIN MAALISKUUSSA 2012

katso : http://www.weo.fi/tapahtumat
terveisiä Los Angelesista :)

Tue työtä
LAHJOITUKSET
Nordea

102530-254204
World
Evangelism
Organisation ry
viite 5555
http://
www.weo.fi/tuetyota
Kiitos avustasi
Kristiina

