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Matkalla...
WOLRD EVANGELISM ORGANISATION WWW.WEO.FI Tue työtä

Kokouksia Sri
Lankassa

Heinäkuu 2014
Kuinka parantaa

heistä lähti
henget pois.

sairaita

jatkoa ed. numerosta

Joissakin
kokouksissa
ihmiset pyörivät
lattialla ja vain
komentamalla

sivu 2

Israelissa
sivu 3

Puhelimessa hän
iloisena todisti
kuinka hänen
poikansa oli
palannut kotiin
vaimonsa kanssa.

HAASTE sivu 6
Tee lahjoitus
Työt jatkuu
maailmalla <3

sivut 7-8

sivut 4-5

Kauniissa Israelissa

lähtekäämme katsomaan tosiasioita
silmästä silmään. Me emme ole yksin

On perjantai iltapäivä ja istun pienessä
kahvilassa Mahaneh Yehudan torilla
Jerusalemissa ja katselen kuinka ihmiset
ryntäilevät kiireisinä toritiskien edessä.
Lauantaina on sapatti ja ruokaa ostetaan
viikonlopuksi.
Tulee mieleen oma lapsuus kun koulut
päättyivät lauantaina puolilta päivin,
jotta pääsisimme valmistatumaan
sunnuntaihin. Toisinaan menimme
ostamaan herkkuja Helsingin Vanhasta
Kauppahallista Etelärannasta.
Lauantaina liikkeet sulkivat
aikaisemmin ja silloin sunnuntait oli
todellista lepäämistä kun kaupat olivat
kiinni. Joitakin busseja ja raitiovaunja oli
liikenteessä, mutta täällä Jerusalemissa
nekään eivät kulje. Näin siis täällä
Jerusalemissa, mutta ei enää Suomessa.
Israelia ympäröi sotajoukot kaikkialla
soditaan ja viha ja pelko kasvaa
maailmalla. Lehdet ja uutiset ovat
täynnä sota ja tappo uutisia Nyt jos
koskaan meidän on aika Rukoilla!
Suomenkin rajoilla on pelkoa kun

Jos Herra on meidän puolellamme kuka
voi olla meitä vastaan?

Herra katsoo niihin, jotka häntä
palvelevat, niihin, jotka panevat toivonsa
Herran armoon. Kiitä Herraa, Jerusalem!
Ylistä Jumalaasi, Siion! Hän vahvistaa
sinun porttiesi salvat, hän siunaa ne,
jotka asuvat keskelläsi.

Venäjän sukellusveneet ja lentokoneet
loukkaavat meidän maamme rajoja.
Mitä tehdä? Missä on Suomen
puolustus? Mitä jos Venäjä yht’äkkiä
marssiikin Suomeen? Olemmekos
valmiina. Nyt Rukouslinjalle!!!

Oi Suomi, katso, sinun päiväs' koittaa,
yön uhka karkoitettu on jo pois,
ja aamun kiuru kirkkaudessa soittaa
kuin itse taivahan kansi sois'.
Yön vallat aamun valkeus jo voittaa,
sun päiväs' koittaa, oi synnyinmaa.
Finlandia-hymniä laulaessamme silmät
täyttyvät kyynelistä ja sydämemme
pakahtuu Isänmaallisuudesta, nyt on
aika kyynelten virrata Jumalalle, niin
että sydämemme pakahtuisi myös
rakkaudesta Häntä kohtaan.

On aika liittyä Taivaan valtakunnan
joukkoihin, jotta Jeesuksen sanat
kävisivät toteen: Maanpäällä niin kuin
Taivaassa! Tuokaamme nämä taivaat
Kaikkien maiden puolesta Rukoilemaan, maan päälle, jotta Rauha ja Rakkaus
Israelin, Suomen,Syyrian, Irakin,
täyttäisivät kaikkien sydämet!
Ukrainan Amerikan kaikkien maiden.
Nyt se kaikki turha hyssyttely pois ja
Siunaavin ajatuksin -Kristiina
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Herätystä Sri Lankaan, Colombo

Ihmeellinen Sri Lanka! Mielikuvani Sri Lankasta oli aivan muuta kuin mitä sain nähdä kun saavuin
Colombon kentälle. Pastori Ganjeden oli minua perheensä kanssa vastassa. Vartavasten he olivat tulleet
minua vastaan kentälle aina Vavuniyasta Pohjois Sri Lankasta. Kuvitelmissani näin että Sri Lanka on
samanlainen kuin Intia mutta se olikin aivan muuta. Siisti, kaunis ja liikenne oli turvallinen. Täällä voisin
jopa ajatella ajavani autolla. Jännityksellä odotin näitä kokouksia joita minulle oli järjestetty joka illaksi.
Ihmeet ja merkit seurasivat ja sain kokea kuinka nämä ihmiset olivat nälkäisiä Herran kosketukselle.
Joissakin kokouksissa ihmiset pyörivät lattialla ja vain komentamalla heistä lähti henget pois.
Parantumisia sairauksista ja Herran kosketusta. Aivan mahtavaa. Ilmasto täällä on hyvin kuuma ja
kostea. Jossain vaiheessa tietokoneeni lopetti toimintansa ilman kosteuden takia. Kävimme useissa
kodeissa rukoilemassa ja siunasimme ja rukoilimme Herätystä Sri Lankaan.
Ilolla odotan että pääsen tänne evankelioimaan uudestaan. Tarkoitus on tulla tänne Intiasta käsin kun
palaan sinne marras-joukuussa. Mikä onkaan mahtavampaa kuin palvella ihmisiä jotka ovat nälkäisiä!!!
Mikäli olet kiinnostunut tulemaan kanssani Sri Lankaan evankelioimaan ja rukoilemaan Ota yhteys.
Tammi-helmikuussa 2015 olisi tarkoitus palata sinne. Kiitos sinulle joka tuet näitä evankeliointi matkojani
ilman sinun tukea se on mahdotonta!
Siunauksin Kristiina
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Kun Jeesus kulki Galileanjärven rantaa, hän näki kaksi veljestä, Simonin, toiselta nimeltä Pietarin,
ja hänen veljensä Andreaksen. He olivat heittelemässä verkkoa järveen, sillä he olivat kalastajia.
Jeesus sanoi heille: "Lähtekää minun mukaani. Minä teen teistä ihmisten kalastajia."
He jättivät heti verkkonsa ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. Matt.4: 18-20

Morsian iloitsee kuullessaan sulhasen äänen Joh. 3:29. SANA on Hänen äänensä. Kun me olemme lähempänä
Jeesusta, ymmärrämme, että Hän on meidän sulhasemme ja meidän pitäsisi olla hänen morsiammensa. Hänen
kanssaan meillä ei ole ainostaan pelastus, vaan meillä on ikuinen elämä odottamassa, kaikine niine ihmeineen
mitä Jumalalla on meille varattuna Hänen kirkkaudessaan. Jeesus sanoi vielä: "Totisesti: tässä joukossa on
muutamia, jotka eivät kohtaa kuolemaa ennen kuin näkevät, että Jumalan valtakunta on tullut voimassaan." Mark
9:1 ja vielä Hän sanoi Minulla on valta antaa henkeni, ja minulla on valta ottaa se takaisin jälleen. Joh. 10:17. On totta
että jumalattomien käsissä häneltä riitettiin henki ristiinnaulitsemalla, mutta hänen piti olla myös halukas tähän,
vaikka hänellä oli kaikki valta pysäyttää tämä tapahtuma. Hän olisi voinut kutsua legioonan enkeleitä sotimaan
puolestansa. Mutta Jeesuksella oli tarkoitus pelastaa meidät ja tuoda meidät yhdeksi Hänen kanssaan. Miten
mahtavaa on seurata Hänen kulkuaan täällä Israelissa. Miten Hän antoi henkensä meidän puolestamme jotta me
saisimme kulkea vapaina maailmassa. Kokea hänen läheisyyttään ja Rakkauttaan. Samat asiat jotka tapahtuivat
kaksi tuhatta vuotta sitten on ihan käsin kosketeltavissa .
Siunaavin ajatuksin Kristiina
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jatkuu heinäkuun kirjeestä 2014

Armolahjat
Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia,
mutta Herra on sama. Jumalan voiman vaikutuksia on monenlaisia, mutta hän, joka meissä
kaikissa kaiken vaikuttaa, on sama. Hän antaa Hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla,
yhteiseksi hyödyksi. Yhden ja saman Hengen voimasta toinen saa kyvyn jakaa viisautta, toinen
kyvyn jakaa tietoa, toiselle sama Henki suo uskon voiman, toiselle parantamisen lahjan, joku
saa voiman tehdä ihmeitä, joku profetoimisen lahjan, joku kyvyn erottaa eri henget toisistaan,
joku kielillä puhumisen lahjan, joku taas kyvyn tulkita tällaista puhetta. Kaiken tämän saa
aikaan yksi ja sama Henki, joka jakaa kullekin omat lahjansa niin kuin tahtoo. 1 Kor. 12:4-11
Toisinaan kokouksissa mieleeni tulee jokin sairaus ja sanon sen ääneen. Silloin näen kuinka usko nousee
ihmisten keskuudessa. Kun henkilö nousee jolla on tämä sairaus tiedän että Jumalalla on hänelle
parannus. Kun Jeesus häntä koskettaa ja hän paranee silloin monen muunkin sairaus paranee.

Pyrkikää rakkauteen, mutta tavoitelkaa myös henkilahjoja, ennen kaikkea profetoimisen lahjaa.
1 Kor.14:1
Jumala näytti minulle kuvan miehestä, jolla oli vamma jalassa jonka hän oli saanut
autokolarissa. Sanoin tämän ääneen ja niin eräs mies nousi ylös takarivistä hän kertoi
onnettomuudestaan. Rukoilimme hänelle ja Jumalalalla oli hänelle parannus. Kaikki
ympärillämme riehaantuivat ja näin usko nousi kokouksessamme ja useita parantumisia
tapahtui, Erimittaiset kädet ja jalat tulivat samanpituisiksi, ihmiset itkivät ja tunsivat
Jumalan kosketuksen. Voi mitä juhlaa ja Jumalan ylistystä!
”Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu ja parantuu
Kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askelet!" Room 10:13, 15
Tässä kokouksessa tapahtui paratumisia tiedon sanojen kautta ja käsien päälle laittamisessa.
Jeesus ja Pyhä Henki toimivat voimakkaasti ja ihmisiä parantui.
Kun ihminen parantuu hänen pitää laittaa uskonsa koetukselle, hänen pitää tehdä asioita joita
hän ei ole kyennyt tekemään aiemmin.
Kävelemään, liikkumaan, nostamaan käsiään, kaikkea sellaista mitä hän ei ole pystynyt
tekemään sairautensa takia.
Eräs nuori tyttö joka oli juuri saanut keskenmenon oli kokouksessamme. Kun tartuin hänen
käteensä Pyhä Henki laskeutui häneen ja hän kieriskeli lattialla koko kokouksen ajan. Yksin
kertaisesti hän ei päässyt ylös lattialta. Tilaisuus oli jo päättynyt kun hän nousi ylös ja hän
sanoi että kaikki kivut oli poistunut ja että Jeesus oli ilmestynyt hänelle ja lohduttanut häntä
hänen tuskassaan ja menetyksessään.
Jalkojen ja käsien erimittaisuudet vaikuutavat koko kehoon ja kun näissä tilaisuuksissa ne
tulivat samanmittaisiksi, myös selkäkivut paranivat.. Ihmeellinen on Pyhän Hengen voima.
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Niin moni uskoi että heidän sairautensa oli poistunut.
Jopa erossa olevat aviopuolisot menivät yhteen ! Eräs parikunta oli palannut takaisin Ruotsista
lapsensa luokse, jonka he olivat jättäneet äitinsä hoitoon. Iso-äiti kertoi minulle kuinka hän
tuntee itsensä niin väsyneeksi, ettei jaksaisi hoitaa lapsen lastaan, joka oli jätetty hänelle
hoitoon kun hänen poikansa lähti Ruotsiin vaimonsa kanssa töihin. Rukoilimme tähän asiaan ja
kun olin lähdössä pois Mongoliasta soitin hänelle. Puhelimessa hän iloisena todisti kuinka hänen
poikansa oli palannut kotiin vaimonsa kanssa. Eräässä perheessä kahdella rouvalla oli niin
pitkälle edennyt syöpä että he eivät kyenneet liikkumaan. Rukoustiimiläiset menivät heidän
kotiinsa ja rukoilivat heille ja siltä istumalta he olivat nousseet ja parantuneet. Tästä me
näemme että Jeesus kutsuu meitä kaikkia laskemaan kätemme sairaiden päälle ja he
paranevat.
Tämä tekniikka jonka opin silloin siellä Charles ja Frances Hunterin kokouksessa on todella
tehokas. Kunka moni sairaus johtuu selkärangasta ja kun selkäranka on hoidettu Pyhä Hengen
kanssa parantumisia on tapahtunut.
Siunauksin Kristiina
Jatkuu seuraavassa numerossa
Kirjeet on kirjoitettu pastori pariskunnan Charles ja Frances Hunterin oppeja mukaillen
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HAASTE KRISTIINAN MATKOJEN
TUKEMISEKSI

On kuin Herra sanoisi “ luotathan,
luotathan...” ja minähän luotan ja
Rauha on sydämelläni, mutta
Olen kierrellyt Intiassa viimeiset kaksivuotta jokatapauksessa käännyn kaikkien
ystävieni puoleen ja kutsun sinua
ja tarkoitukseni on palata Intiaan marrasjoulukuussa jos vain saan viisumin. Näiden tukijakseni jollain summalla
vuosien aikana (2008-2014) olen saannut
kuukausittain. Summan ei tarvitse olla
tavata mahtavia ihmisiä, joskin jotkut ovat
mikään suuri vaan juuri sinulle sopiva.
olleet vain rahan perään, mutta sitten on
Esim 5 euroa kuukaudessa, 10€ euroa
tullut tosi ystäviä. Yksi näistä on nuori
kuukaudessa kaikki avustus tulee tosi
pastori Jebason F Samuel. Nuori mies joka
tarpeeseen.
on nyt viimeisen vuoden aikana saannut
PS.JEBASON AVUSUTS
TIRUVANNAMALAI

kohdata niin paljon vastoin käymisiä
Viimeinen vastoin käyminen tapahtui
kesäkuussa kun hänen kotiinsa murtauduttiin
ja häneltä vietiin asiakkaiden omistamaa
kultaa n.300.000 rupian eli 3800 euron
arvosta. Nyt asiakkaat ovat vaatimassa
rahojaan takaisin. Tähän menessä olemme
keränneet 60.000 INR tähän kolehtiin ja
haastan sinut edelleen osallistumaan tähän
avustukseen.
NÄIN OLLEN HAASTAN JOKAISEN
OSALLISTUMAAN 7 EUROLLA
PASTORI JEBASONIN AVUSTUKSEEN.
JOS JOKAINEN KK-KIRJEEN
VASTAANOTTAJA OSALLISTUU
TÄHÄN KERÄYKSEEN, NIIN SILLOIN
MEILLÄ ON KASASSA TUO SUMMA JA
HÄN VOI MAKSAA VELKANSA

NORDEAN TILILLE
World Evangelism Organisation ry
FI68 10253000254204
VIITE 5050
TAI MAKSA LUOTTOKORTILLA
PAYPAL LINKIN
KAUTTA:
http://www.weo.fi/tue-tyota
Viimekuusta avustuksia tuli 40 euroa
Jebasonille. Kiitos lahjoittajille!!!
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Matkan varrella yritän aina auttaa
tarpeessa olevia omien resurssien
puitteissa. Keräykset on mennyt suoraan
avuntarpeissa oleville, mutta nyt minä
itse henkiläkohtaisesti tarvitsen
avustusta jotta voin jatkaa matkaani
maailmalla.
Herra on tehnyt suuria ihmeitä Intiassa
ja näin on avautunut uusia evankeliointi
paikkoja.
Loka-marraskuussa on Kapkaupungin
Lofdal seurakunnan konferenssi ja sieltä
lennän Intiaan,

Tulen Intiasta käsin jatkamaan
evankeliointi työtäni maailmalla,
ainakin seuraavat kaksivuotta.
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Ps. Victor ja hänen
lapsensa Coimbatore
Pastori Victor tarvitsee pojilleen Blesson ( synt.
13.9.2005) ja Graceson (synt. 3.9.2009) tukijoita jotta
he voisivat maksaa heidän vuosittaiset koulumaksut.
Lukukausi 2014-15 maksaa yhteensä 39.650 INR josta
on nyt maksettu 7550 INR ( yhdistyksemme maksoi
tästä 4000 INR) Tarkoituksenamme on olla heidän
tukijoinaan aina siihen asti kunnes he pystyvät itse
hoitamaan nämä maksut. Maksamatta on vielä n. 400
euroa
Lahjoitukset voi maksaa tilille Nordea
124435-74511/ Weo/ Dalit-lapsi projekti
Viesti: Coimbatore /Ps. Victor Lasten koulumaksu
2014-15

Usambadin orpokoti
Ps. Karnanin Love&Care opokodissa on viisipoikaa joita
tuemme kuukausittain. Kotiin tulee myös päivittäin n.
50 lasta tekemään koululäksyjä ja heille annetaan myös
iltapalaan ennen kuin he menenvät kotiinsa. Nyt
olemme saanneet rakennettua taloon toisen kerroksen
missä pojat voivat tehdä läksynsä ja myös nukkua. Nyt
tarvitaan vielä varoja sähkön asentamiseen ja lattian
rakentamiseen.
Vettä ei ole koska alueella ei ole satanut kunnolla
vuosiin, mutta takapihalle voitaisiin kaivaa kaivo ja
näin vettä löytyisi peseytymiseen. Myös tuulettimia
tarvitaan ja ilmastoiniti laite.
Kaivon kaivaminen tulisi maksamaan n.80.000
INR =n. 980 €,

TULE TUKIJAKSENI
NORDEAN TILILLE

Yläkerranhuoneen lattia, sähköt ja tuulettimet n.
40.000 INR = n. 480€
A/c jäähdytin n. 30.000 INR = n. 370 €

World Evangelism Organisation ry
FI68 10253000254204
VIITE 5555

TULE TUKIJAKSENI

Lähde tukemaan työtäni kuukausittain
Esim.
5-10-15-20 euroa kuukaudessa ?
Sri Lanka, Israel, Englanti, Etelä-Afrikka ja Intia 2014

Luotan täysin Herraan ja siihen että Hän tuo avun
Siinä hän tarvitsee Ihmistä joka kuulee hänen äänensä !
Lähde tukemaan evankeliontityötämme
Apua tarvitaan !
World Evangelism Organisation ry
Nordea
Kansainvälinen tilinumero
FI68 10253000254204
viite 5555
Support our work: PayPal link
http://www.weo.fi/tue-tyota
Kiitoksia tuestasi
Kristiina
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Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei
yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen
elämän.
Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan?
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

Kansainvälinen tilinumero FI68 10253000254204
BIC NDEAFIHH
Kaikkeen toimintaan viite 5555

Mongolia viite 1669
Intia viite 1889
Liettua viite 1559
Intia Dalit-lasten orpokodin kummityö Usambady tilinro:
124435-74511 / Weo/ Dalit- lapsi projekti
Kiitos tuestasi
Evankelista Kristiina Keravuori, Toiminnanjohtaja Helsinki
Support our work: http://www.weo.fi/tue-tyota PayPal link

MUTTA KUINKA HE VOIVAT HUUTAA AVUKSEEN SITÄ, JOHON EIVÄT USKO?
Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat
kuulla, ellei kukaan julista? Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole
lähetetty? Onhan kirjoitettu: "Kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan
askelet!" Room. 10: 14- 15
KIITOS KAIKISTA LAHJOITUKSISTA !!!!! Ihanaa että olet mukana !!!!!
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