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Matkalla..
Tämän jälkeen on tapahtuva, että minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin. Ja
niin teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaisenne näkevät näkyjä,
vanhuksenne ennusunia. Joel 2: 28
”Herättyksen tuulet”
alkoivat EteläAfrikasta
Maaliskuussa kirjoitin
herätyksestä, että sen
kautta elämä voi
muuttua Intiassa. Nyt
se on alkanut! Afrikan
herätyksessä on jo
mukana 204 maata
GOD TV:n
välityksellä

Tulkaa mukaan
katsomaan kuinka
ihmeet ja merkit
seuraavat
kokouksissa!! Jeesus
on sama Eilen, Tänään

ja ikuisesti!!!

Viveka toi välittämistä

www.god.tv
Awakening healing
revival in South-Africa

sivu 1

ja rakkautta Mercy
Homeen
Viveka Keravuori
vieraili
Tiruvannamalsissa 1-

Herätys on
alkanut
Pyytäkää Herralta sateita, pitkälle
kevääseen saakka! Herra nostattaa
ukkospilvet , hän lähettää sadekuurot.
Hän antaa viljan viheriöidä jokaisen
pellolla. Sak.10:1
Etelä-Afrikan herätys tekee ihmiset
nälkäisiksi Jumalalle Ihmeet ja merkit
seuraavat, satoja todituksia
parantumisista ja tuhannet antava
elämänsä Jeesukselle.
Kodit ovat avaneet ovensa ja
olohuoneet ovat muuttunut
rukoushuoneiksi. Kirkkojen ovet ovat
avautuneet ja kaikkialta tulee
todistuksia parantumista. Helluntain
vuodatus on tulossa maailmaan. Voima
palaa seurakuntaan.
Katso nauhoitettuja ohjelmia www.god.tv

Työ Intiasssa on tuonut satoja
Jeesukselle Parantumisia ja

Evankelistan työtä sairaalassa. Rukousta ja
iloista ylistystä

vapautumisia henkivalloista. Herra
hyvä on!
Rukouskokous maaseudulla.
Ylistimme Herraa ja siitä siirryimme
rukoukseen. Sain tiedon sanan eräälle
rouvalle verenvuoto sairaudesta. Herran
voima laskeutui hänen ylleen ja hän
kaatui lattialle.Parantuminen tapahtui
heti. Seuraavalla rouvalla oli lonkka
sairaus sekä kipua jaloissa ja
niskassa.Sama voima laskeuti hänen
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14 huhtikuuta. Kaikki
lapset tulvat
kosketetuksi hänen
iloisesta olemuksestaan
ja välittämisestään.
- Työni Intiassa
- Lomakausi alkoi
sivu 3

Muista asioita ja
mietteitä
sivu 2
Tue työtämme ( sivu
3)
Tulevia
tapahtumia
(sivu 4 )

ylleen ja hän parantui heti. Kolmas
rouva kaatui Herran voimasta ja
hänekin lonkkakipunsa parani heti.
Mies jonka reisiluu oli korvattu metalli
levyillä parani heti. Hänen kipunsa
poistui ja hän ei tarvinnut enää
kävelykeppiään. Nuori mies tuli eteeni
ja hän oli henkien riivaama. Pelokkaana
hän tuli eteeni ja samalla kun kosketin
häntä Henki tuli häneen ja mies kaatui
lattialle . Hän makasi kuin jääpuikko
eikä puhunut mitään. Lopulta henki
sanoi nimensä ja käskin henkeä
poistumaan. Jonkin ajan kuluttua hän
avasi silmänsä ja mies alkoi iloisesti
hymyileään. Nyt hän kertoi oman
nimensä ja oli täysin vapautunut.
Paikalla ollut Hindu mies joka näki
kaikki nämä parantumiset antoi
elämänsä Jeesukselle ja samalla rukoilin
hänelle
Kotimatkalla jouduimme käymään
sairaalassa. Eräs rouva tuli luokseni ja
valitti vatsaansa. Nousin ylös ja rukoilin
hänelle. Kasvojen ilme kirkastui ja hän
toi myös tyttärensä siunattavaksi.
Herätyksen tuulet on täällä
Kiitos Jeesus !
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Vivekan vierailu
Tiruvannamalaissa
1-14.4.2013
Vivekan vierailu oli piristävä
tapahtuma lapsille ja nuorille.
Melkein joka päivä nuoret tytöt
olivat kodissamme opiskelemassa
englantia. Viveka teki heille myös
jalka-ja käsi - hoitoja ja kahdella
tytöistä oli jalat hyvin huonossa
kunnossa.. Vivekan lähdön jälkeen
vein yhden tytöistä sairaalaan ja
häneltä leikattiin iso kasvain jalasta
ja toisen tytön kantapäässä olevat
verihaavat paranivat rasvauksen ja
kahden viikon hoidon jälkeen.
Vierailimme eräässä toisessa
orpokodissa missä on 25 lasta.
Lapset esittivät meille tansseja ja
lauloivat ylityslauluja.
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Työni Intiassa
Minulta kysyttiin että mitä minä teen
täällä. Intiassa, joten ajattelin vastata
tuohon seuraavasti .
Herran kutsusta tulin Intiaan ja olen
saannut palvella häntä monessa eri
kylässä ja kaupungissa eri
pastoreiden kanssa. Evankeliointi
kylissä on tuonut satoja sieluja
Jeesukselle sanan ja parantumisien
kautta. Ihmiset ovat vapautuneet
hengistä ja henkivalloista. Näin
myös seurakunnat kasvavat ja lisää
väkeä tulee kirkkoihin. Herätys joka
on alkanut maailmalla on tuonut
myös lisää voimaa omaan työhöni ja
olen siitä hyvin iloinen.

Täällä ihmiset ottavat ilolla vastaan
sanoman Jeesuksesta ja tulevat
rukoiltavaksi. Tarkoitukseni on myös
omien mahdollisuuksien puitteissa
Yhden päivän olimme Lasten
auttaa vähempi osaisia. Tällä
Raamattu kerhossa pastori Karnanin hetkellä minulla ei ole varoja siihen,
kanssa ja vierailimme hänen
mutta olemme jo saaneet tuoda
kodissaan Usambadissa. Pastori
muutamalle perheelle avustusta.
Karnan johtaa pientä orpokotia
Tärkeintä on saada palvella Herraa
vaimonsa Rosen kanssa. Heillä on
ja tehdä sitä työtä mihin hän on
yksi yhteinen lapsi. Tähän
minut kutsunut, eli rukoukseen ja
orpokotiin olemme etsimässä uusia
parantamiseen ja kirkkojen
”kummeja” vain yhdellä näistä
auttamiseen evankelistana. Tällä
lapsita on oma ”kummi”. Kävimme hetkellä minulla on pieni ystävä piiri
Vivekan kanssa tutustumassa
joka auttaa minua työssäni. Kaikki
Pondicherryn kaupunkiin kolmen
apu on tervetullutta.
päivän ajan ja 12 huhtikuuta olimme
Kiitos että olet mukana !
ystäväni häissä Chennaissa. 14pvä
Viveka jatkoi matkaansa Bangokkiin.
Mercy Homen lapset jäivät
kaipaamaan Vivekaa mutta olemme
olleet häneen yhteydessä Skypen
välityksellä.
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Huhtikuu oli tenttien
aikaa ja toukokuussa
alkoi kuukauden
kesäloma
Mercy Homen ja Usambadyn lapset
selvisivät hyvin tenteistä.
Huhtikuun lopussa tenttien jälkeen
suuri osa lapsista lähti kesälomille
sukulaistensa luokse.
Joillakin lapsista joilla on isä tai äiti
elossa, he voivat mennä kotiin
lomailemaan. Niillä lapsilla joilla ei
ole vanhempia elossa he voivat
mennä jonkun sukulaistensa luokse
lomailemaan. Se on iloinen asia.
Mercy Homessa on tällä hetkellä 65
lasta joista 20 on täysin orpoa.
Usambadyn kaikki kuusi lasta
pääsivät koteihinsa lomailemaan.
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Jumala ei erottele ihmisiä. Hän hyväksyy jokaisen joka pelkää häntä ja
noudattaa hänen tahtoaan kuului hän mihin kansaan tahansa
ELI
Jos Jumala on meidän puoellamme, 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
Kiitos tuestasi

124435-74511 / Weo/ Dalit- lapsi projekti

Kristiina Keravuori, toiminnanjohtaja Helsinki http://www.weo.fi/tue-tyota

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

Paavalin jalanjäljillä syyskuussa
Vuoden 2013 pyhiinvaellusmatka
MATKA PAAVALIN JALANJÄLJILLÄ ALKAA MAKEDONIASTA JA PÄÄTTYY ROOMAAN SYKSYLLÄ 2013
MATKAN HINTA NOIN 1600 EUROA + LENNOT ( siis jokainen maksaa itse itsensä)
MATKAN KESTO N. 1KK MUKAAN REPPU JA ILOINEN SEIKKAILU MIELI
ILMOITTAUDU AJOISSA kristiina.keravuori@gmail.com

Kutsu syntymäpäivä juhlaan syyskuussa
15.9.2013 Pakilan VPK:lle
Ohjelmassa on ruokailua ja yhdessä oloa

Lounas ja paikka vuokra 30 € per henki ( Lapset alle 12 v
ilmaiseksi ) Lahja toivomus : Että sinä tulet paikalle
Ilm. kristiina.keravuori@gmail.com

Lähde tukemaan matkojani rukouksin ja myös taloudellisesti
Kasimirissa 1-19.5.2013 ja kuukauden
matka Coimbatoressa 29.5.ja Mongoliassa ( mikäli varat löytyy)
World Evangelism Organisation ry
Nordea
Kansainvälinen tilinumero
FI68 10253000254204
BIC NDEAFIHH
Mongolia viite 1669
Oikein hyvää kevättä kaikille Siunauksin Kristiina

