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Matkalla...

Hän sanoi heille: ”Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää herraa,
jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen! Luuk. 10:2
Heinäkuun kuukausikirje
Pastori Connie ja
hänen vaimonsa
Trudie
Johannesburgista
kuljettivat minua
autollaan ympäri
Cape Townia. Ilman
heidän ystävyyttään
en olisi paljoakaan
kierrellyt koska
kaupunki on niin
iso ja minulla ei
ollut omaa autoa.

Kävimme myös
evankeliointi
matkalla
Langebaanissa
missä samat ihmeet,
merkit ja

2013
parantumiset
seurasivat meitä!

Huumenuorten
auttamassa Revivalissa
ja saavat myös hoitoa
Taivaan Isältä
kokouksissa . Mahtavia
kavereita

Etelä-Afrikka ja
vapaus

Takasin Intiassa
Samat ihmeet ja merkit
seuraavat nyt
matkaamme täällä
Intiassa.
sivu 2

sivu 3

Support my work Page
4
Tue työtä sivut 4-5

kuntoutuskeskuksess
a
Hyvin iloisia nuoria
miehiä omine
kujeineen. He ovat

Cape Town

silmistään. Useita sairauksia voi melkein nimetä
ihan mitä vain niin ne poistuivat. Eräs rouva
käveli tilaisuudesta ilman rollaaattoriaan ja monet
nousivat rullatuolista kävelemään. Suuria Jumalan
Ihmeitä .Annetaan ylistys ja kunnia Jumalalle.

Missä Herran Henki Siellä Vapaus! Kun Taivaan
valtakunta laskeutuu maanpäälle Ihmeet ja merkit
seuraavat meitä!!

Maailma tarvitsee Herätystä!

Aivan mahtavia kokouksia, sadottain
parantumisia. Tuntui että kaikki ihmiset jotka
tulivat alttarille paranivat. Tilaisuuteen tuotiin
nainen joka makasi kuolin vuoteellaan. Lääkerit
eivät antaneet mitään toivoa parantumiseen,
mutta HERRA paransi ja nainen nousi sängystä ja
lähti kävelemää. Voima laskeutui hänen ja hän on
elävä toditus meidän Jumalasta. Hänen nimessään
me näitä töitä teemme emme omissa nimissämme.
Nyt tämä lopunajan todistukset ovat lähteneet
käyntiin suurella voimalla ja kasvoton sukupolvi
vie sanomaa eteen päin maailmalle kantaen tätä
samaa voimaa jonka me saamme Herralta. Jeesus
sanoo: Minun nimessäni te tulette vapauttamaan
ihmiset paholaisen vallasta ja parantamaan
sairaita. Myös profetioita kannustuksia, opastusta
ja Jumalan lupauksia parempaan elämään.
Taloudelliset ongelmat kohentuivat ja todituksia
tuli ihan viikottain näistä ihmeitä.
Eräs perhe oli suurissa veloissa ja menettämässä
kotinsa ja omaisuutensa, mutta kaksi viikkoa
rukouskokouksemme jälkeen tämä perhe tuli
kertomaan mitä heille oli tapahtunut. He olivat

Liian kauan me olemme kulkeneet omia teitämme
kuulematta Jumalaa ja tekemällä asioita omissa
nimissämme . Keräämällä itsellemme mainetta ja
kunniaa, mutta nyt on aika että Kunnia menee
sinne minne se kuuluukin! Jumalalle !

Mitähän tuolla tapahtuu? Herran ihmeitä ja
parantumisia!
Herra Hyvä On !

luopuneet toivosta, varmoina että he menettäisivät
kaiken, mutta jostain oli tullut rahaa heidän
pankki tililleen 1,3 miljoonaa Afrikan Rania jolla
he voivat maksaa velkansa ja näin heistä tuli
miljonäärejä. Useat ihmiset kertoivat kuinka he
olivat saaneet auton. Autojen lahjoittajat olivat
kertoneet kuinka Jeesus oli tullut heidän
luoksensa ja pyytänyt heitä tekemään näin.
Hyvin yleistä on se että kuurot saavat kuulonsa,
miksi näin on en tiedä, mutta Heera tietää. Eräs
rouva joka oli ollut koko elämänsä kuuro sai
kuulonsa ja näin hän kuuli ensimmäistä kertaa
elämässään. Ilon kyyneleet valuivat hänen

Heinäkuun kuukausikirje Heinäkuun kuukausikirje

Profeetat tulivat kaikilta suunnilta
Siellä missä Jumala henki liikkuu myös profeetat
tulevat paikalle. Profeetat tulivat antamaan
ohjastusta ja Profetioita herätykseen. Kahtena
päivänä olimme Profeetta Eleonooran
opastuksella avaamassa portteja jotta ovi voi tulla
sisälle. Ovi on Jeesus. On hyvin tärkeää mitä
sinulla on oman porttisi edessä. Vanhasta
Testamentista voimme lukea että kaupungin
porteilla oli aina joku vahtimassa kuka tuli sisään
ja kuka lähti pois kaupungista. Asetimme
jokaiselle portille Herran vahtimiehet. Nämä
kaikki on hengen tasolla olevia vahtimiehiä niin
kuin taivaalliset enkelit jotka ovat meidä suojelus
enkeleitämme joita emme voi fyyssisin silmin
nähdä.
Siunauksin Kristiina
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Temppelistä tuli toinen enkeli, joka kovalla äänellä huusi pilven päällä istuvalle: "Pane sirppisi
työhön ja leikkaa, nyt on sadonkorjuun aika. Maan sato on kypsä korjattavaksi." Rev. 14:15

Almaity God Church

Tiruvannamalai pikku kirkko täyttyi
iloisista rukoilijoista ja ylistäjistä!

Kylä Missioita

Pikku kylä puolen-tunnin ajomatkan
päästä Tiruvannamalaita. Menimme
myös sinne kertomaan Jumalan suurista
Kerroin iloista viestiä Etelä-Afrikan
ihmeistä mitä tapahtuu Jeesuksen
herätyskokouksesta, jonka
nimessä. Lapset kuuntelivat iloissaan
tarkoituksena on tulla myös tänne
sanomaamme ja Pastori Karnan opetti
Intiaan. Niin vähän me tiedämme mitä
lapsille uuden laulun ja leikin. Lopussa
herätys todella tarkoittaa kun se tulee
kysyin että kuka heistä haluaisi
kohdallemme. Koko maailma muuttuu
muutosta maailmaan ja heidän
ja Taivaan Valtakunta laskeutuu
kyläänsä. Kaikki pikku kädet nousivat
keskellemme ja silloin voimme odottaa
ylös ja he halusivat seurata Jeesusta ja
ihmeitä !
lähteä kulkemaan hänen kanssaan.
Pikku lapsia oli 20 ja kolme vanhempaa
Niin saimme nähdä myös Herran
rouvaa. Näin saimme tuoda 23 ihmistä
parantavaa kosketusta tässä
pelastukseen! Rukoilimme rouvalle joka
seurakunnassa. Rukoilimme rouvalle
joka sairasti syöpää ja hän katsoi meihin ei ole tullut raskaaksi usean avioliitto
ihmeissään kun hän koki että jotain lähti vuoden aikana ja hän oli hyvin
epätoivoinen. Uskon että Heera kuuli
pois hänestä oli kuin jonkin henki olisi
rukouksemme Toiselle nuorelle neidille
poistunut ja näin uskon että hän
parantui. Odotamme varmistusta tähän rukoilimme uskollista ja luotettaa
aviomiestä ja kolmas vanhempi rouva
asiaan. Kaksi rouvaa tuli kertomaan
oli huolissaan viidestä lapsestaan jotka
kuinka heidän polvikipunsa oli
olivat jossain maailmalla ja eivät olleet
poistunut. Eräs vanhempi rouva valitti
missään tekemisissä äitinsä kanssa.
selkäkipua ja rukoilessamme hänelle,
Jeesuksen rauha täytti hänen sydämensä
näimme kuinka hänen jalkansa kasvoi
ja usko ja luottamus palasi hänen
5cm ja olisittepas nähnyt hänen
elämäänsä.
ilmeensä! Hallelujaa Herra Hyvä On!
Hänen nimessään ja voimassaan näitä
Kiitos Herra
parantumisia tapahtuu! Aamen
2 World Evangelism Organisation www.weo.fi

Kylä Missioita

Pikku Beulah’in 7v syntymäpäivänä
lähdimme viemään hänelle karkkia ja
kakkua. Beulah’in vanhemmat ovat
töissä Chennaissa ja heillä ei ole mitään
mahdollisuutta tulla lapsensa luo
juhlimaan, joten he pyysivät apua
pastori Jabastinilta. Tämäkin kylä oli
hyvin lähellä Tirruvannmalaita, mutta
kaukana jos sinulla ei ole omaa
kulkuneuvoa. Matkan varrella oli vain
yksi pieni kioski josta sain jotain pieniä
tarvikkeita, mutta valtion omistama
Alkoholi kauppa oli rakenteilla näille
poloille ihmisille. Jotka muutenkin
elävät ahtaasti ja vaikeasti. Näin valtio
auttaa ihmisiään. Beulah oli iloinen
pikku juhlastaan ja samalla saimme
rukoilla muutamille vanhuksille. Vanhin
heistä oli 93-vuotias mies, ahkera
Raamatun lukia. Rukoilimme eräälle
rouvalle parannusta uniongelmiin ja
toiselle rouvalle silmämunan
parantumista. Nainen eräässä majassa
oli istunut ja maannut viimeiset 25vuotta jonkinlaisen sairauden takia.
Myös noita tohtoreita oli käytetty.
Rukoilimme vapautusta hengistä ja
henkivalloista ja saimme hänet jopa
kävelemään. Kiitos Herra
Heinäkuu
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Vapaus ?
Paikallisten kertomaa :Tällä
hetkellä joka viides viikko
maatiloilla tapetaan joku
valkoinen maanviljelijä
perheineen. Surmaamisessa
käytetään hyvin raakoja
menetelmiä. Naiset ja tytöt
raiskataan ja tapetaan, miehet
paloitellaan ja tapetaan. Tilat
revitään maan tasalle ja sato
tuhotaan polttamalla. Tiloilla ei
ole mitään käyttöä sen jälkeen.
Nämä tilat tuovat ravinnon ja
ruuan Etelä-Afrikkaan. Juuri
muutamia viikkoja ennen kuin
tulin Cape Towniin oli joku
tälläinen suuri tila tuhottu ja
tilan omistaja perheineen
tapettu, Näistä ei puhuta eikä
kirjoiteta. Tummat miehet
tulevat yöllä ja tekevät surman
työnsä. Maa elää suuressa
pelossa. Cape Townin ympärillä
on isoja nk. Shanti eli slummi
alueita missä asuu satoja
tuhansia eripuolilta Afrikkaa
muuttaneita tummia ihmisiä.
Heidän keskuudessaan syntyy
paljon heimo sotia ja alueilla

virtaa huumeet ja alkoholi.
Hyvin vaarallisia alueita, minne
on paras olla menemättä!

Lofdal seurakunnan pastori joka
oli ollut useaan kertaan
kiertelemässä tälläisessä Shanti
kaupungin osassa oli muutamia
kuukausia sitten tapettu
puukottamalla selkään. Jos nämä
alueen ihmiset eivät pidä jostain
asiasta niin seurauksena voi olla
tälläinen puukolla selkään isku.
Myös kaupungin keskustassa on
vaarallista kuljeskella yksin ihan
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päiväs aikaankin. Hotellimme
nuori äiti jolla oli vauva vatsassa
kohtasi kaksi tälläistä tummaa
miestä ja he pyysivät häntä
antamaan rahansa ja

puhelimensa. Hän teki niin ja sai
jatkaa matkaansa. Jos jalassa on
liian hyvät merkki farkut voit
myös menettää ne.
Hyvillä alueilla on isot aitaukset
ja turvamiehet ja alueille ei pääse
kutsumattomat vieraat.
Moniavioisuus kukoistaa ja
homoseksuaalisuus on maailman
ykkoslistalla. Tämän hetkisellä

presidentillä on viisi aviolittoa
takanaan, joista kaksi on
voimassa Hänellä on myös
avioliiton ulkopuolisia lapsia ja
häntä on syytetty raiskauksesta.
Ihmiset ottavat mallia
johtajistaan ja sanotaanikin että
Nelson Mandela oli hyvä
esimerkki mutta tästä miehestä
ei voi sanoa samaa. Sanotaan
että kun Mandela kuolee
tummat tulevat tappamaan
kaikki valkoiset. Tiedä häntä.
Työpaikoista on pulaa, mutta
esimiehenäsi voi olla joku
tumma kouluttamaton mies jolla
ei ole mitää ammattikoulutusta
siihen työhön vaan hän joutuu
kysymään apua työntekijoiltään
jotka ovat hyvin koulutettuja
valkoisia miehiä tai naisia.
Mikäli on joku vapaa työpaikka
siihen etsitään jotain tummaa
työntekijää vaikka viisi vuotta
mutta valkoista ei palkata. EteläAfrikka elää pelossa.. Revival on
tulossa tänne juuri sopivaan
aikaan. Kristiina
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Työskentely Intiassa ja Etelä-Afrikassa
Tarkoituksenani ei ole palata Suomeen syyskuussa vaan olen menossa Afrikkaan uusimaan viisumiani
sekä viisumia odotellessani menen profeetta Eleonooran oppiin ja osallistun Lofdalissa pastoreiden
kokoukseen ja tietysti Revivaliin työskentelemään Kaikki on Herran käsissä, miten varat järjestyvät
ym..Tähän saa rukoilla ja myös osallistua taloudellisesti tukemalla mikäli tuntee niin sydämessään.

Lähde tukemaan matkojani rukouksin ja myös
taloudellisesti, sinä mahdollistat työni
maailmalla olemalla Herran Lähettinä
Apua tarvitaan <3
World Evangelism Organisation ry
Nordea
Kansainvälinen tilinumero
FI68 10253000254204
viite 5555
Support my work: PayPal link
http://www.weo.fi/tue-tyota
Hyvää kesän jatkoa
Siunauksin Kristiina

Jumala ei erottele ihmisiä. Hän hyväksyy jokaisen joka pelkää häntä ja
noudattaa hänen tahtoaan kuului hän mihin kansaan tahansa
ELI
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 Tiruvannamalai ja Usambady tilinro:
124435-74511 / Weo/ Dalit- lapsi projekti
Kiitos tuestasi
Kristiina Keravuori, toiminnanjohtaja Helsinki
Support my 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 !!!!!

Siunauksin Kristiina

