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Matkalla
JUMALA LOI IHMISEN OMAKSI KUVAKSENSA, JUMALAN KUVAKSI
HÄN HÄNET LOI; MIEHEKSI JA NAISEKSI HÄN LOI HEIDÄT
WOLRD EVANGELISM ORGANISATION WWW.WEO.FI
Kiittäkää Herraa
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Hyvästit
Kapkaupungille!
Matka jatkuu kohti
INTIAA
Kapkaupunki on ihan oikeasti aivan
mahtavan kaunis kaupunki. Ei sitä
turhaan sanota yhdeksi maailman
suurista ihmeistä.
Vaikka matka olikin kaikkea muuta kuin
turisti matka sain näiden neljän ja puolen
kuukauden aikana kierrellä keskustassa,
muutamissa lähi kaupungeissa ja rannikolla.
Paikasta tuli uusi kotini vaikka kaipaankin
suuresti Suomen vapautta, rauhaa ja
turvallisuutta. Kyllä Suomi on hyvä maa
asua!
Intian viisumin haku huipentui viimeisen
viikon kahteen päivään. Saavuin konttorille
tiistaina helmikuu 18 pvä. Olin päättänyt
että istuisin siellä vaikka koko päivän, mutta
nyt halusin passini takaisin. Virkailija
tervehti taas iloisesti ja sanoi : Ei tässä ole
mitään hätää onhan meillä vielä aikaa.
Pyysin häntä tarkistamaan, että
hakemukseni on käsittelyn alla ja että se on
varmasti perillä Suomessa. Nyt selvisi että
World Evangelism Organisation www.weo.fi

Stellenboshin kauniita maisemia
Kapkaupungissa

Suomen fax numero oli vierheellinen, joten
se ei ole lähtenytkään Suomeen
käsiteltäväksi. Etsimme netistä oikean fax
numeron ja samalla löysimme puhelin
numeron johon virkailija soitti seitsemän
kertaa Sudan nimiselle miehelle. Ennen
viraston sulkemista klo 17.00 saimme lopulta
varmistuksen siitä että Suomen Intian
lähettiläs oli laittanut vastauksensa. Nyt
puuttui vain E-Afrikan Intian lähettilään
allekirjoitus passistani. He pyysivät minua
palaamaan konttorille seuraavana päivänä
klo 15.00. Saavuin paikalle jo 14.30 ja minulle
kerrottiin että lähettiläs ei ole allekirjoittanut

passiani/viisumiani ja että hän ei ollut nyt
paikalla. Minulla oli sellainen tunne että
lähettiläs on siellä ja sain virkailijan
tarkistamaan asian.. Hänelle kerrottiin, että
lähettiläs oli juuri poistunut konttorista
allekirjoittamatta passiani. Pyysin heitä
soittamaan lähettiläälle ja pyytämään häntä
palaamaan takaisin kottorille. Kello oli 16.40
kun he iloittivat että nyt passi on valmis.
Pyysin virkailijaa mukaani lähettilään luo.
Hän näytti minulle ikkunasta yhtä
rakennusta ja sanoi että voisin mennä sinne
itse tai tulla seuraavana päivänä
uudestaan,koska heillä oli kiire kotiin.
Sanoin että toisen heistä on vietävä minut
paikalle, en todellakaan tiennyt minne
mennä ja tai mitä etsiä. En olisi koskaan
löytänyt sitä paikkaa, saatikka päässyt
turvamiesten ohi joita oli talon ala- ja
yläkerrassa. Myös hissiin tarvittiin oma
tunnusluku että pääsimme kyseiseen
kerrokseen. Kaksitoista kertaa sain asioida
tässä konttorissa. Ennen Intian viisumin
haku tapahtui hyvin mutkattomasti mutta
nyt heillä on ostettu palvelu joka toimii
kaikkialla maailmassa ja palvelu on hyvin
surkeaa. Myös Suomessa kokemukseni on
ollut hyvin huono
Nyt sitä ollaan Intiassa! Joten Loppu Hyvin,
Kaikki Hyvin
Siunauksin Kristiina
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Helmikuu Herran suosiossa

Viikon aikana vierailin useissa kodeissa
rukoilemassa. Sanan voimalla tapahtui
parantumisia ja vapautumisia.

Herätyskokouksiin alkoi tulla väkeä
lisää ja saimme myös vieraita muista
maista

Eräs 83-vuotias rouva kertoi
rukoilleensa viimeiset 28 vuotta
herätystä tähän osaan Etelä-Afrikaa.
Hänen miehensä oli saanut surmansa
uintimatkalla. Siihen maailman aikaan
laivat tyhjensivät roskiaan heittämällä
ne ruumasta veteen. Oli ihan yleistä
että alloilla kellui aina jonkinlaista
tavaraa. Nyt aaloilla kellui tukkeja ja
yhdessä tukissa oli ollut iso naula. Kun
mies oli ollut sukelluksissa, iso tukki oli
osunut hänen päähänsä ja tukissa ollut
naula lävisti hänen päänsä. Kertoman
mukaan hän oli hurskas Jumalaa
pelkäävä mies ja tapahtuma oli
herättänyt paljon ihmetystä.

K A N S AT !

YLISTÄKÄÄ

HÄNTÄ,

K A N S A K U N N AT

Ylistys hänelle,
joka pystyy voimallaan
vahvistamaan teitä,
niin kuin ilmoittaa
evankeliumi,
jota minä julistan,
sanoma Jeesuksesta
Kristuksesta,
se paljastettu salaisuus,

Kaliforniasta tuli pastori Johona,
voimallinen mies joka saarnasi Herran
Suosiossa olemisesta ja siunasi meitä
kaikkia.
Myös Pastorit Trevor ja Susan Baker
Englannista jakoivat voimallista
Jumalan sanaa.
Saimme myös
nauraa sielumme
kyllyydestä.
Jotkut jopa
pyöriskelivät lattialla nauraen.
Naurussa on voimaa se vapauttaa ja
parantaa. Olen nähnyt näitä ihmeitä kun
Herran henki on yllämme ja emme voi
yksikeratisesti lopettaa nauramista.

joka on ikiajoista saakka
ollut kätkettynä!
Vleesbaai

Siunauksin
Kristiina Keravuori

B

Miten näin voi käydä? Jossain vaiheessa
Jumala näytti unessa tälle 83-vuotiaalle
naiselle kuinka hänen miehensä keho oli
täynnä kasvaimia. Tästä hän ymmärsi
että mies olisi jossain vaiheessa kuollut
syöpään , mutta Jumala pelasti hänet
tästä kärsimyksestä. Hän ei olisi
kestänyt tuota sairauden tuskaa ja
taakaa

Ystäväni järjesti minulle upean matkan
Jesaja 57: 1-2
Vleesbaaihin. Vleesbaai on hyvin pieni
kylä Intian valtameren rannalla. Kylä on Vanhurskas katoaa, eikä kukaan pohdi
sitä sydämessään; Vanhurskas otetaan
alupitäen ollut erään maaviljelijän
pois ja kukaan ei
omistuksissa mutta pikku hiljaa alueesta
ymmärrä sitä, että
on tullut Afrikkalaisten lomanvietto
oikeamielinen
paikka. Ympärivuosittaisia asukkaita on
otetaan pois
hyvin vähän.
pahuutta näkemästä.
Matkustin paikalle bussilla ja Christa
Niille jotka
ystäväni sisko tuli minua vastaan bussi
nuhteettomasti
asemalle. Sain asua heidän pienessä ja
vaeltavat saavuttavat rauhan kuoltuaan.
ihanassa kodissa viikon ajan.
Aamen
Alueella on hyvin
Herra hyvä on !
aktiivisia kristillisiä
naisia jotka pitävät
viikottaisia
rukouskokouksia
Mani rouvan kotona.
Sain osallistua heidän keskiviikko aamun
rukous-kokoukseensa
Luimme Raamattua ja rukoilimme.
Ryhmä saa useita rukouspyyntöjä ympäri
Etelä-Afrikkaa.
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Jaakob jatkoi matkaansa, ja häntä
vastaan tuli Jumalan enkeleitä Heidät nähdessään hän sanoi Tässä on Jumalan leiri !

Chennai

World Evangelism Organisation www.weo.fi
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13 Days Pilgrimage in The Holy Land
Departures:
September 13- September 25

•

This tour will cover a large part of Israel but will concentrate on the places that bring the bible to life.
EURO 960 - ZAR 14.500

reservation fee

EURO 96 - ZAR 1450

If you cancel the trip, booking fees are non- refundable

WELCOME TO ISRAEL
Tour includes
Breakfast in hostels and convents
Guide service
Entry fees to all places
Car and fuel

DATES AND PLACES
Arriving at Tel Aviv Ben Gurion Int. airport 13. 9 .2014
Haifa - Haifa

13 - 15. 9. 2014 2 nights

Nazareth

15 - 18. 9. 2014 3 nights

Tiberias

18 - 20. 9. 2014 2 nights

Dead Sea

20 - 21. 9. 2014 1 night

Jerusalem

21 - 25. 9 2014 4 nights

Places to visit : Caesarea, Meggido, Haifa, Capernaum, Tabgha, Tiberias, Mount of the Beatitudes, Betsaida, Mount
Hermon, Banias spring, Jordan River, Nazareth, Tabor, Nain, Jerusalem, Tel Aviv, Qumran, Massada, Dead Sea, Betlehem
If you want to have more information please contact :

Evangelist Kristiina Keravuori
kristiina.keravuori@gmail.com

SIVU 4
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TAMMIKUU

Vuosi 2014
Intia, Sri Lanka, Israel
Liettua, Mongolia, Japani, Amerikka Jos Herra suo

Luotan täysin Herraan ja siihen että Hän tuo avun
Siinä hän tarvitsee Ihmistä joka kuulee hänen äänensä !
Lähde tukemaan evankeliontityötämme Intiassa ja Sri Lankassa !
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 Tiruvannamalai ja Usambady tilinro:
124435-74511 / Weo/ Dalit- lapsi projekti
Kiitos tuestasi
Evankelista 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
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