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Evankeliumi on johtanut heidät
Kristuksen Jeesuksen yhteyteen

www.weo.fi

Muihin
kansoihin
kuuluvilla on
sama oikeus
perintöön kuin
juutalaisillakin,

”JUMALA ON MEIDÄN
SUOJELIJAMME”
DEUS PROTECTOR NOSTER
KOKOUKSIA LAHDESSA JA TAMPEREELLA !
VAPAUTUKSIA HENGISTÄ JA HENKIVALLOISTA !
Jatkuu sivulla 2
HERRA TÄYTTÄÄ MEIDÄN SIELUT NIIN KUIN PURJEET

HERRA KUTSUIKIN INTIAAN ! OLIN KUIN JOONA
KALAN VATSASSA MONTA PÄIVÄÄ KUNNES SAIN
VARMISTUKSEN
Jatkuu sivulla 3

28.9 LIETTUAAN JA SIELTÄ 10.10 INTIAAN
LÄHETYSTYÖHÖN VUODEKSI, LÄHDE TUKEMAAN
TYÖTÄNI......

SIELU KAIPAA HERRAN LUO....

Jatkuu sivulla 4

PAAVALIN JALANJÄLJILLE MAKEDONIAAN JA ...
Jatkuu sivulla 6
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LÄHDE ETELÄÄN PÄIN...

MATKALLA... LAHTI JA TAMPERE....!

SIVU
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Jeesus antoi meille vallan karkottaa saastaisia
henkiä parantaa kaikkia tauteja ja vaivoja ( hänen
nimessään me saamme nähdä ihmeitä ja merkkejä)
LAHDESSA VAPAUTUKSIA HENGISTÄ
JA HENKIVALLOISTA

Pidin kaksi kokousta Lahdessa elosyyskuussa. Kumassakin kokouksessa
tapahtui suuria kun Jeesus vapautti
hengistä. Myös parantumisia tapahtui ja
Herra kosketti.
Meidän täytyy ymmärtää kuinka
henget ja henkivallat yrittävät meitä hallita
niin että me emme näe Herran kirkkautta ja
tarkoitusta elämässämme. Niin kuin Saulille
l. Paavalille tapahtui Damaskoksessa. Ennen
tätä Pyhän Hengen kosketusta hänen
silmänsä
olivat
sokeat:

"Saul, veljeni! Herra on lähettänyt
minut -- Jeesus, joka ilmestyi
sinulle, kun olit matkalla tänne. Hän
lähetti minut, jotta saisit näkösi
takaisin ja täyttyisit Pyhästä
Hengestä."
Samassa oli kuin suomut olisivat
pudonneet Saulin silmistä, ja hän
näki jälleen. Hän nousi jalkeille, ja
hänet kastettiin. Ap.t. 9: 1- 19
Myös minä olin sokea Herran kirkkaudelle
ennen kuin täytyin Pyhästä Hengestä ja
silloin koin kuinka suomut putosivat
silmistäni ja olin vapaa kaikista uskoista ja
uskomuksista. En enää ollut maailman
valtiaan vankina vaan VAPAA!!!

Emmehän me taistele ihmisiä
vastaan vaan henkivaltoja ja voimia
vastaan, tämän pimeyden maailman
hallitsijoita ja avaruuden pahoja
henkiä vastaan. Ef.6:12
Toisessa tapauksessa henki laittoi
tämän ihmisen kieriskelemään lattialla ja
erilaisia naaman ilmeitä tuli kasvoille kun
nämä henget taistelivat tästä ihmisestä,

mutta

on

siellä missä on Herran henki
vapaus!

Näin hän vapautui !!! Ja

elämä muuttui!
MUSTA ENKELI, SUSI,
MIES JA KÄÄRME

To i s e s s a t a p a u k s e s s a
Herra näytti ensin
käärmeen joka kiemurteli
tässä
ihmisessä
sslkärangan alueella. Pyysi
n häntä avamaan suunsa
jotta tämä käärme
poistuisi ja niin tapahtui.
Sitten hänen taakseen
ilmestyi iso musta enkeli
jonka komensimme Herran
nimessä poistumaan ja näin se poistui.
Tämän jälkeen hänen oikealle puolelleen
ilmestyi susi ja vasemmalle joku mies. Koko
ajan rukoilimme ja pyysimme Jeesusta
vapauttamaan tämän ystävämme ja lopulta
hän oli vapaa. Mikä riemu tästä syntyi!
Kuolema poistui ja Elämä täytti hänet. Hän
antoi elämänsä Jeesukselle!!! Nyt täytyy
jättää kaikki vanha taakse ja lähteä
täyttymään Jumalan Sanasta!.Raamatussa
on tästä varoitus "Kun saastainen henki
lähtee ulos ihmisestä, se harhailee autioilla
seuduilla ja etsii lepopaikkaa, mutta ei
löydä. Silloin se päättää: 'Minä palaan
kotiini, josta lähdin.' Kun se sitten tulee ja
löytää huoneensa lakaistuna ja hyvässä
järjestyksessä, se hakee seitsemän vielä
pahempaa henkeä, ja ne tulevat sisään ja
asettuvat sinne asumaan. Näin sen ihmisen
tila on lopussa pahempi kuin alussa." Luuk.
11:24-26
jatkuu sivulle 5
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"Rakasta
Herraa,
Jumalaasi,
koko
sydämestäsi,
koko sielustasi
ja mielestäsi
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KALAN VATSASSA NIIN KUIN JOONA!
Kyllä Joonalla on ollut tuskaisaa tämä kalan
vatsassa oleminen.
Sain profetian omaan elämääni ja siinä
sanottiin että minun pitää lähteä Intiaan.
Siitäkös lähti mieletön vyyhti kun vastustin
tuota profetiaa. Tunsin olevani kuin Joona
joka pisti hanttiin Jumalan sanaa ja oli
lähdössä aivan muualle, pakoon Herran
käskyä. Sama tapahtui myös minulle ja
keksin kaikkia mahdollisia syitä miksi en
menisi Intiaan. Siellä on niin kuuma, siellä
on hyttysiä ja siellä on sitä sun tätä... mutta
Herra jatkoi työtään ja minä jatkoin kotini
tyhjentämistä vaikka en tiennyt minne olen
menossa. Olin menossa omasta mielestäni
Amerikkaan mutta näin se muuttui! Elämä
oli hyvin tuskaisaa ja raskasta! Luopua
kaikesta ja sitten pitää mennä viellä
paikkaan minne ei ole yhtään ajatellutkaan
menevänsä. Sain kuvia ja viestejä Intiasta ja
se alkoi vahvistamaan tuota profetiaa.
Osallistuin seminaariin missä sain profetian
että Floridaan sitä ollaan menossa vaikkakin
edellinen profetia olikin kohti Intiaa.
Varmistus Floridaan menosta tuli samassa
tilaisuudessa kun sain näyn. Seisoin merellä
ja katsoin upeaa hiekkarantaa.
Hiekkarannan lopussa liehui kaunis
vaaleanpunainen valoverho ja sen takana
näkyi Jumalan kirkkaus ja Jeesus nauroi
siellä. Ihmettelin että mistä paikasta on kyse
ja kun tilaisuus loppui ystäväni taputti
minua olalle ja toivotti minulle hyvää
matkaa sinne palmujen maahan. Eli
Florida?
Nyt palataan Intian profetiaan ja
keskutellessani Herran kanssa muistelin sitä
kuinka Hän oli vienyt minut Mongoliaan.,
kuinka rakastin tuota kansaa. Silloin Hän
muistutti minulle myös siitä kuinka Hän oli
vienyt minut Intiaan ja silloin ymmärsin

että Hän tosiaan haluaa minun menevän
sinne. Halusin tästä vielä varmistuksen
jotta saisin rauhan sydämeeni ja se varmitus
tuli! Olimme menossa Tampereelle kahden
päivän seminaariin joka
alkoi perjantai iltana klo
19.00. Pyysin matkalla
että Jumalan täytyy antaa
minulle ihan suora
varmistus Intina
matkastani. Seminaarin
pitäjä oli Amerikkalainen
pastori joka on koko
ikänsä ollut Afrikassa
Tiravannamalai
tekemässä lähetystyötä.
Nyt hän puhui siitä kuinka
meidän pitää vastata
Jumalan kutsuun ja lähteä sinne minne Hän
meitä käskee. Vaikka hän käskisi meidän
menemään paikkaan josta me löydämme
kaikenlaisia vikoja, kaikenlaisia asioita mistä
me emme pidä. Vaikka hän käskisi meidän
lähtemään Intiaan niin meidän pitää
mennä! Kaksituntia hän puhui suoraan
minun elämääni! En ole koskaan kokenut
näin voimakasta käskyä, Herra on nyt
muokkaamassa elämääni uuteen uskoon.
Kun suoritan tämän työn Intiassa Herra
avaa minulle ovet Amerikkaan, mikä
siunaus. Nyt olen luopunut melkein kaikesta
kotini irtaimistostani ja olen lähdössä
Intiaan minne menen Liettuan kautta.
Liettuassa olen 28.9 ja sieltä matka
jatkuu 10.10 Chennaihin Intiaan. Näillä
näkymin olen siellä tekemässä evankelistan
työtä seuraavan vuoden ja Suomeen palaan
syyskuussa 2013.
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Mutta Joona päätti
paeta Herraa...Mutta
Herra pani suuren
kalan nielaisemaan
Joonan... Joona oli
kalan vatsassa kolme
päivää ja kolme
yötä... Hän rukoili
Herraa, Jumalaansa,
kalan sisuksissa...
Sitten Herra käski
kalan oksentaa
Joonan kuivalle
maalle
Joonan kirja

MATKALLA LIETTUAAN JA SIELTÄ INTIAAN....!
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Minun henkeni riemuitsee Jumalasta,
Vapahtajastani
Tunsin suurta kaipuuta Liettuaan ja
niin järjestin matkani alkavaksi ensin
Liettuasta
minne menen
evankelioimaan kahdeksitoista päiväksi.
Ensin lennän Vilnaan ja siellä olen
seuraavan viikon 5.10 päivään asti ja
sitten menen Kaunasiin. Vilnassa
tapaan erilaisia ryhmiä eripuolilla
kaupunkia.
Tulen käymään huumekylässä ja
pidämme erilaisia koti kokouksia.
Rukoilemme ja ylistämme.
Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle
ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte
minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja
te otitte minut luoksenne.
Liikkuminen on tällä kertaa
vaikemapaa koska en mene omalla
autolla mutta uskon että kaikki tulee
järjestymään erittäin hyvin.
Liettua oli ensimmäinen kohteeni
minne menin kun olin syntynyt
uudelleen hengessä ja täällä on
tapahtunut niin paljon Jumalan
ihmeitä. Odotan aina innolla
tapaamisiamme sillä tiedän Herran
jatkavan töitään. Uusia asioita on
tulossa.

Intiaan lennän 10.10.2012

Lahjoitukset
Kun haluat tukea työtämme
taloudellisesti, pyydämme
käyttämään tarkoitukseen
varattuja tilejä ja niiden
viitenumeroita.
Tue kuukausittain
vaikka 5 eurolla tai anna
kertalahjoitus
Vapaaehtoinen jouluraha

World Evangelism
Organisation ry
Nordea102530-254204
Kaikkeen toimintaan viite 5555
Mongolia viite 1669
Intia viite 1889
Liettua viite 1559
Intia Dalit-lasten orpokodin
kummityö
124435-74511 / Weo/ Dalit-lapsi
projekti
Kansainvälinen tilinumero
FI68 10253000254204
BIC NDEAFIHH
Kiitos tuestasi
Kristiina Keravuori,
toiminnanjohtaja
Helsinki
www.weo.fi

Olet tervellut kanssani
Intiaan koska vain..
kirjoittele
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Minä en häpeä
evankeliumia,
sillä se on
Jumalan voima
ja se tuo
pelastuksen
kaikille
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KUOLEMASTA ELÄMÄÄN: Jumala on tehnyt eläviksi teidät, jotka olitte kuolleita
rikkomustenne ja syntienne tähden. Ennen te elitte niiden vallassa tämän maailman
menon mukaan, totellen avaruuden henkivaltojen hallitsijaa, sitä henkeä, joka yhä
vaikuttaa tottelemattomissa ihmisissä. Heidän joukossaan mekin kaikki ennen elimme
noudattaen oman luontomme haluja ja tehden niin kuin ruumiimme ja mielemme
tahtoivat, ja näin olimme luonnostamme vihan alaisia niin kuin kaikki muutkin. EF.2: 1-3
Lahden tapauksissa kyseessä oli erilaiset
kurssit ja uskomukset joiden kautta ovi oli
avautunut näille pimeyden voimille, mutta
nyt he olivat vapaita!!! Kiitos siitä kuuluu
Jeesukselle!!! Shamanismi, enkelien palvonta
ym..(on myös langenneita enkeleitä)

Menkää pois minun luotani, te
kirotut, ikuiseen tuleen, joka on
varattu
Saatanalle
ja
hänen
enkeleilleen. Matt: 25: 41
TAMPEREELLA YLISTYSTÄ JA RUKOUSTA

Myös Tampereella saimme kokea Herran
Pyhän Hengen läsnäoloa. Parantumista ja
vapautusta. On ilo saada palvella Herraa!!!

TAMPEREELLA JA LAHDESSA TILAISUUDET
JATKUVAT !!!
NYT KANNATTAA LÄHTEÄ TUTUSTUMAAN
RAAMATUN SALOIHIN
TAMPERE PERJANTAI 26.10.2012 KLO
17 – 19
KOTIKOKOUS

Osoite: Viinikankatu 30 b 5, 33800
TAMPERE

Tervetuloa ylistämään ja hiljentymään
raamatunsanan ääreen. Hiljentyessä sana
koskettaa ja ravitsee meitä ja luomme
henkilökohtaista suhdetta Jumalaan.
Oppiaksesi tuntemaan Jumalan sanaa voit
lukea ennen kotikokousta Ensimmäisen
Mooseksen kirjan, josta otamme
ensimmäisellä kerralla päivän
raamatuntekstin hiljentymistä varten.
Etenemme Raamattua kirja kirjalta. Vaikka
et ehtisikään lukea Raamattua,
niin se ei ole esteenä osallistumiseesi.

tai Jaana Rantalalle
puh 040 776 3969
Tervetuloa
Marja-Liisa ja Jaana
LAHTI SUNNUNTAI
28.10.2012 KLO 12 – 15
KOTIKOKOUS

Osoite: Möysänkatu 7 B,
15150 Lahti
Tervetuloa ylistämään ja
hiljentymään
raamatunsanan ääreen.
Hiljentyessä sana
koskettaa ja ravitsee meitä
ja luomme
Ritva Lahdessa ja Marja-Liisa Tampereella Jaanan kanssa
henkilökohtaista suhdetta
Jumalaan.
Oppiaksesi tuntemaan
Jumalan sanaa voit lukea ennen
kotikokousta Ensimmäisen Mooseksen
kirjan,
josta otamme ensimmäisellä kerralla päivän
raamatuntekstin hiljentymistä varten.
Etenemme Raamattua kirja kirjalta. Vaikka
Herra on
et ehtisikään lukea Raamattua,
niin se ei ole esteenä osallistumiseesi.

Henki, ja
missä Herran
Henki on,
siellä on
vapaus

Ilmoitathan tulostasi
Ritva Helmiselle
puh. 050 306 1880
tai Jaana Rantalalle
puh 040 776 3969
Tervetuloa
Ritva ja Jaana

JATKOSSA WEO:N SIVUILTA
WWW.WEO.FI

Ilmoitathan tulostasi
Marja-Liisa Hirsimäelle
puh. 040 730 6110
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PAAVALIN JALANJÄLJILLÄ
SUUNNITTEILLA PYHIINVAELLUSMATKA PAAVALIN JALANJÄLJILLÄ MATKA
ALKAA MAKEDONISTA ....
VUODEN 2013
PYHIINVAELLUSMATKA
PAAVALIN
JALANJÄLJILLÄ ALKAA
MAKEDONIASTA JA
PÄÄTTYY ROOMAAN
SYKSYLLÄ 2013
( 20.9.2013)
MATKAN HINTA NOIN
1600 EUROA + LENNOT
MATKAN KESTO N. 1KK
MUKAAN REPPU JA
ILOINEN SEIKKAILU
MIELI
ILMOITTAUDU AJOISSA
kristiina.keravuori@gmail.
com

Maecenas pulvinar sagittis enim.

Rhoncus tempor placerat.
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Herran siunaus

Tulkoon laupeus, rauha ja rakkaus yhä runsaampana osaksenne

LÄ H E TT Ä

MATKALLA...
JÄ :

Kristiina Ker
avuori

SYYSKUU 2012
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Herra
siunatkoon
sinua ja
varjelkoon
sinua, Herra
kirkastakoon
sinulle
kasvonsa ja
olkoon sinulle
armollinen.
Herra
kääntäköön
kasvonsa sinun
puoleesi ja
antakoon sinulle
rauhan.
Aamen

