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MATKALLA…
Joka aamu Herran armo on uusi, suuri on hänen uskollisuutensa

Amerikka
Tammikuun 7 päivän aamuna
lensin Redding’ istä San
Franciscon kautta Los Angeles’
iin. Sieltä ilta lennolla
Englannin Gatwikkiin.
Matkaa tuli tehtyä 24 tuntia..
sivu 2

Englanti
Gatwick’iin saavuin
Tammikuun 8 pvä 12.50,
sitten junalla Brigtoniin.
sivu 3

Vuosi 2016 ohjelmaa

Tammi-helmikuu Englanti
Maalis- toukokuu Amerikka
Kesäkuu- Suomi

Alussa Jumala loi taivaan ja maan.
"Isä, sinä olet rakastanut minua jo ennen maailman luomista.
Joh. 17
Nousin ylös Taivaaseen ja näin useita eri linjoja jotka kulkivat läpi
ilman. Toisessa päässä, joka oli kuin alku näin Isän joka oli kanssani
ja katsoimme yhdessä siihen hetkeen missä olin täällä maailmassa.
Olin siellä Isän kanssa joka loi maailmaa, mutta näin myös linjoja
jotka johtivat maailman loppuun. Eli näin Alun ja Lopun kaiken
mitä Isä oli luonut. Siellä oli kaikki, menneisyys ja tulevaisuus, ei
aikaa vaan kaikki oli siellä. Se oli hyvin hämmentävää ja ihmeellistä,
mutta jotenkin niin todellista, todellisempaa kuin mitä tämä elämä
täällä. Olla Isän kanssa, oli niin käsin kosketeltavissa ja se rakkaus
joka ympäröi minua. Olin kotona Isän luona. Isä meitä Rakastaa ja
tulee aina rakastamaan, siinä ei ole mitää epäillystä. Rukoilen että
myös koko maailma tulee tuntemaan sinut Isä.
Rakkaudella Kristiina

Tue työtämme
sivut 4-5
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Amerikka tammikuu 1- 7. 2016
Vuosi vaihtui Eagles Nest seurakunnan uudenvuoden ylistys
juhlassa. Täytyy vain todeta että Herra Hyvä On.. Uudenvuoden
päivä meni lepäillessä ja ystävien kanssa jutellessa. Vuoden
ensimmäinen kokous oli Four Mills Riverin seurakunnassa. His
House Church seurakunnassa oli puhumassa ja profetoimassa nuori
pastori Daniel. Hän on tämän seurakunnan pastoreiden Steve and Dalenen poika. Pastori Daniel on
ollut myös Suomessa evankelioimassa ja asuu tällä hetkellä Hong Kongissa. Saimme häneltä upeita
profetioita. Herra antoi myös minulle näyn kokouksen aikana ja sain jakaa sen kaikille. Näyssä taivaat
aukenivat ja paikalle laskeutui Profeetta Elia ja hän avasi Raamatun ja käski minun lukea Psalmista
105 seuraavan profetian, jonka koin koskevan meitä kaikkia, koko maailmaa, mutta myös tätä
seurakuntaa. “ Kiittäkää Herraa, julistakaa hänen nimeänsä, tehkää hänen suuret tekonsa tiettäviksi kansojen
keskuudessa. Laulakaa hänelle, veisatkaa hänelle, puhukaa kaikista hänen ihmeistänsä. Hänen pyhä nimensä
olkoon teidän kerskauksenne; iloitkoon niiden sydän, jotka etsivät Herraa. Kysykää Herraa ja hänen voimaansa,
etsikää alati hänen kasvojansa. Muistakaa hänen ihmetöitänsä, jotka hän on tehnyt, hänen ihmeitänsä ja hänen
suunsa tuomioita, te Aabrahamin, hänen palvelijansa, siemen, Jaakobin lapset, te hänen valittunsa. Hän, Herra,
on meidän Jumalamme; hänen tuomionsa käyvät yli kaiken maan. Hän muistaa liittonsa iankaikkisesti,
säätämänsä sanan hamaan tuhansiin polviin, liittonsa, jonka hän teki Aabrahamin kanssa, ja Iisakille
vannomansa valan. Hän vahvisti sen käskyksi Jaakobille, Israelille iankaikkiseksi liitoksi. Hän sanoi: "Sinulle
minä annan Kanaanin maan, se olkoon teidän perintöosanne". Heitä oli vähäinen joukko, vain harvoja, ja he
olivat muukalaisia siellä. Ja he vaelsivat kansasta kansaan ja yhdestä valtakunnasta toiseen kansaan. Hän ei
sallinut kenenkään heitä vahingoittaa, ja hän rankaisi kuninkaita heidän tähtensä: "Älkää koskeko minun
voideltuihini, älkää tehkö pahaa minun profeetoilleni”. Tämä vuosi on erityinen ylistyksen ja ihmeitten
vuosi. Uusia profeettoja on tulossa,
uusi sukupolvi on nousemassa,
Herran apostolit ja profeetat
tulevat nousemaan ja ihmeet ja
merkit tulevat jokapäiväisiksi.
Herra tulee vuodattamaan
henkeään kaikkiin ja uusia
seurakuntia tulee nousemaan.
Herra varoittaa kaikkia ettette
heitä kohtelisi väärin koska me
olemme Herran voideltuja ja pyhiä.
Kansa joka tulee kulkemaan
ylistyksessä Hänen nimeään
julistaen ja ylistäen !
Hallelujah !
Nyt on aika nousta te kaikki
Herran palvelijat Te Kaikki Hänen
Valitut !!!
Siunauksin Kristiina
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Brighton, Englanti
Tuli palaa sisälläni, mutta kehoni tarvitsee vielä lepoa ja parannusta. Kauhea nälkä lisää Jumalaa lisää
Jeesusta, lisää Pyhää Henkeä,
halua lähteä, mutta nyt on
levon ja hiljaisuuden aika.
Kohdata Häntä hiljaisuudessa
ja rukouksessa. Itseasiassa mikä
onkaan ihanampaa kuin levätä.
Valmistua seuraavaan matkaan
Herran kanssa.
Brighton on kaunis kaupunki
rakennuksineen. Tyttäreni luona
viime kerralla löysin kaksi oikein
mennä ylistämään ja kuulemaan
ja Church of Christ the King .
siunata kodittomia. Useat
tilaisuuksia näille kodittomille,
ja lepäämään, myös
kuitenkin heitä näkyy tuolla
nukkumassa. Huumeet ovat myös

kauniine rantoineen ja
on mahtava olla. Onneksi jo
hyvää seurakuntaa minne voin
Herran sanaa. St.Peter Church
Kaduilla voi kulkea, rukoilla ja
seurakunnat järjestävät
minne he voivat tulla syömään
makuupaikkoja on tarjolla,
kaduilla makuupusseissa
suuri ongelma.

Yksi upea asia on se että meillä on Rollo koira, joka on vietävä lenkille kolme kertaan päivässä, sataa
tai paistaa. Eräänä päivänä olimme lenkillä Stanmer talon ympäristössä olevassa puistossa Brigtonissa
ja olimme myös Alfriston kylässä Wealdenin alueella Sussexissa. Molempina päivinä saimme nauttia
kauniista ilmasta ja ihanaa Englantilaista teetä.
Yksi torstai päivä meni ystävättäreni kanssa jutellessa ja rukoillessa. Etelä-Afrikan ystävättäreni oli vierailemassa
sukulaistensa luona ja ennen hänen kotiin paluutaan tapasimme yhdessä Worthingin kaupungissa, LänsiSussexissa. Aivan mahtava tapaaminen. Hän on ollut uskollinen rukoilijani matkani aikana ja hän on myös
profeetta opettajani. Meillä on hyviä muistoja yhteistä retkistä ja tilaisuuksista.

Jeesus kysyi opetuslapsiltaan: "Kuka Ihmisen Poika* on? Mitä ihmiset hänestä sanovat?” He vastasivat: "Toisten
mielestä hän on Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia, joidenkin mielestä Jeremia tai joku muu
profeetoista.""Entä te?" kysyi Jeesus. "Kuka minä teidän mielestänne olen?" Simon Pietari vastasi: "Sinä olet
Messias, elävän Jumalan poika."Jeesus sanoi hänelle: " Ja minä sanon sinulle: Sinä olet Pietari*, ja tälle kalliolle
minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät tuonelan portit voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan
avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös
taivaissa vapautettu.” Matt.16
Jeesuksen omina me kuulumme Hänelle ja olemme Hänen kirkkojaan ja valoina tässä maailmassa. Kaupunki joka
on ylhäällä vuorella ei voi olla piilossa vaan se loistaa valoaan kaikkialle. Me olemme niitä ilosanoman tuojia
minne tahansa me kuljemme maailmassa. Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan! Amen
Matka jatkuu….
Siunauksin Kristiina
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Lähde tukemaan evankeliontityötämme maailmalla
World Evangelism Organisation ry
Kutsun sinua tukemaan työtämme, jollain sinulle sopivalla summalla
kuukausittain. Esim 5 euroa, 10 euroa, 20 euroa, 50 euroa kuukaudessa
Teemme lähetystyötä kylissä ja kaupungeissa. Paikallisilla ei ole sellaisia
rahoja, joten yleensä WEO:n täytyy maksaa kaikki kustannukset
mukanaoleville (auto+bensat+ruoka+asuminen).
NORDEAN TILILLE
World Evangelism Organization ry
FI68 10253000254204
VIITE 5555
TAI MAKSA LUOTTOKORTILLA
PAYPAL LINKIN KAUTTA:
http://www.weo.fi/tue-tyota
RUKOUSAIHEITA
puhelin, kannettava tietokone &
luoton maksu
Matkan varrella tuemme kaikkia ihmisiä niiden lahjoitusten mukaan
mitä tilille
kertyy.

Luotan täysin Herraan ja siihen että Hän tuo avun
Siinä hän tarvitsee Sinua !
SIUNAUKSIN
KRISTIINA
Kiitos kaikista lahjoituksista <3
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Usambadin orpokoti
Ps. Karnanin Love & Care orpo kodissa on viisi poikaa joita tuemme kuukausittain.
Päivittäin he ruokkivat n. 50 lasta Vengajavellu’in kylässä. Usambadin kylässä
tapahtunut ruokkiminen piti lopettaa koska alueen Hindu johtaja ei enää sallinut
sitä. Nyt lisäkustannuksia tulee siitä kun he joutuvat menemään sinne Auto- riksalla.
Tule yhden lapsen tukijaksi Oman lapsen tuki raha on 25 € kuukaudessa. Tai sitten
voit tukea muuten vain itsellesi sopivalla summalla kuukaudessa
Lahjoitukset voi maksaa tilille Nordea
FI61 1244 3500 0745 11/ Weo/ Dalit-lapsi projekti
Viestiin : Usambadin orpokoti
Vuoden 2015 tukiraha oli 1.426,47 €uroa
Kunnioita Herraa antamalla varoistasi ja kaiken satosi parhaimmasta,niin sinun
jyväaittasi täyttyvät runsaudella, ja viini pursuu sinun kuurnistasi. San 3: 9-10

P a s t o r i Jeb a s o n F S a m u e l . A v u s t u s Ja t k u u Vu o n n a 2 0 1 6 !
Mikäli haluat auttaa häntä hänen työnsä tukemisessa niin voit osallistua siihen,
laittamalla itsellesi sopivan summan Weo:n tilille alla olevalla viitteellä.
Kesäkuussa 2014 hänen kotiinsa murtauduttiin ja häneltä vietiin asiakkaiden
omistamaa kultaa n.300.000 rupian eli 3800 euron arvosta. Jatkamme edelleen tätä
avustusta vuonna 2016. Vuonna 2015 avustimme häntä 496,86 €urolla
NÄIN OLLEN HAASTAN JOKAISEN OSALLISTUMAAN PASTORI JEBASONIN
AVUSTUKSEEN. SINULLE SOPIVALLA SUMMALLA.
NORDEAN TILILLE
World Evangelism Organisation ry
FI68 10253000254204
VIITE 5050
Kiitos avustasi !
Siunauksin
Kristiina
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