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Herra on minun iloni ! Kuin israelilaiset seuraan Herran pilveä päivin ja tulta öin. Hän
lohduttaa minua kun olen allapäin ja Hän opastaa minut läpi erämaan
Hän minut parantaa !!! En koskaan kulje yksin vaan hän on aina kanssani !
Kiitos kaikille kanssa kulkijoille !
Vuoden lehmän ostoon keräys onnistui hienosti ! Tavoitteena oli 400 euroa ja saimme
kerättyä tämän summan, aivan mahtavaa ! Kiitos kaikille
Vuoden aikana olemme tukeneet orpokotia Usambadissa 1443,75 eurolla josta on
mennyt pankin kuluihin 83,75 euroa.
Summat ei ole suuria näin meidän mittakaavassa, mutta tuolla rahalla on iso merkitys
heille. Kiitos kiitos ja kiitos kaikille jotka olette auttamassa!
Myös Pastori Jebason on saanut pienen avustuksen 146,75 euroa mistä on mennyt
pankin kuluihin 6,75 euroa. Ihan mahtava juttu.
Vuosi 2017 oli haastava vuosi niin terveyden puolesta kuin rahallisesti. Olin useaan
otteeseen ystävääni auttamassa Porissa, aina siihen asti kunnes hän pääsi lähtemään
takasin kotimaahansa Etelä-Afrikkaan.
Olin Kaliforniassa pari kuukautta ja Englannissa useaan otteeseen, Israelissa viikon ja
loppu vuodesta kolme viikkoa Egyptissä.
Sain olla myös mukana työskentelemässä pakolaisten hyväksi mikä oli mahtavaa.
Fyysinen parantuminen on vielä kesken, mutta uskon että Herra parantaa !!! Tähän saa
myös rukoilla minun puolestani.
Näin sitä mennään vuosi 2018 iloisesti laulaen. Tänään kuin ihmeen kautta onnistuin
hankkimaan itselleni matkaliput Intiaan. Helmikuun 13 päivä koneeni laskeutuu Chennain
kentälle ja siellä on Intian poikani minua vastassa. Vielä on viisumi hakematta mutta
uskon ja toivon että sekin saadaan ajoissa valmiiksi.
Seuraava kirjeeni ilmestyy vasta maaliskuussa 2018
Sinua siunaten
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

3

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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