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Matkalla
Jumala ei koskaan sulje ovea sinulta, vaikkakin näin käy Hänellä on jo uusi ovi
avattuna sinulle. Astukamme Uuteen Vuoteen 2014 iloiten ja ylistäen!
World Evangelism Organisation www.weo.fi

Kymmenen vuotta
Herran
palveluksessa

Jumala rakastaa
sinua

Joulukuu 2013
Joulujuhla
“swantikaupungin”
lapsille

2014
Hebrealainen
kalenteri 5774
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Täytyin Pyhästä
Hengestä
vihkimystilaisuudess
ani Israelin Tagbassa

Lähde
mukaamme
Intiaan !!!

Vuonna 2013 tuli täyteen
kymmenen vuotta siitä kun
Herra kutsui minut töihin
maailmalle. Mitään en antaisi
pois näistä kuluneista vuosista.
Herra on tehnyt voimallisia
tekoja ihmeet, merkit ja
parantumiset ovat seuranneet
askeleitani.
Vuoden 2013 aikana olemme
perustaneet uusia seurakuntia ja
vieneet herätystä ja parannusta
kaupunkeihin ja kyliin Intiassa.
Ihmiset ovat tulleet pelastukseen
ja vapautuneet hengistä ja henki
valloista. Mitä muuta sitä voisi
toivoa elämässään kuin että saisi
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Ottakaa
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Virtaava vesi,
virkistyksen aikaa,
elämää,
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Hyvää Uutta
Vuotta 2014

Tue työtä tai
liity mukaan
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siis

että tyttäreni Viveka pääsi
luokseni huhtikuussa.
Satu tyttäreni ei päässyt
tulemaan, mutta onneksi on
“Skype” jonka välityksellä
voimme keskustella,

Oli myös mahtavaa että ystäväni
Tuija oli kanssani helmikuussa
yllenne Jumalan taisteluvarustus, niin että
Tiruvannamalaissa ja se että hän
kykenette pahan päivän tullen tekemään
vastarintaa ja selviytymän taistelusta
tuli myös kanssani Kashmiriin
pysyssä pysyen!
Pohjois-Intiaan. Minulla on
paljon kiitoksen aiheita vuodelta
2013 Jumallalle ja toivon että
julistaa Herran Sanaa ja
vapautusta maailmalla. Herätystä myös sinulla on kiitoksen aiheita
Hänelle.
ja vapautusta! Afrikan matkani
on kietotunut herätyskokousten
Matka jatkuu .. huhtikuussa 2014
ympärille ja samalla olen saanut
takaisin Intiaan
kierellä eri seurakunnissa
Siunauksia Uuteen Vuoteen
puhumassa ja rukoilemassa.
Kiitän siitä että poikani Mikko oli
kolmeviikkoa Intiassa kanssani ja
World Evangelism Organisation www.weo.fi
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mitä tämä on ? Pyysin että Hän
avaisi silmäni ja niin ne avattiin.
Näin kuinka Jeesus seisoi oikealla
puolellani ja vasemmalla puolella oli
Pelastuin vuonna 2003 ja lähdin siltä
iso enkeli joka puhalsi pasuunaan.
istumalta maailmalle julistamaan
Täytyin Pyhästä Hengestä
Edessäni oli suuri kultainen
Herran suuria ihmeitä! Oli kuin
vihkimystilaisuudessani Israelin
suomut olisivat pudoneet silmistäni, Tagbassa 2004 ja näin kuinka Herran kaupunki ja tiesin että se oli Uusi
Jerusalem. Ilm. 22. Jeesus sanoi että
ja minä näin jälleen. Sain täyden
Henki lähti kuljettamaan minua
elämäni tulisi muuttumaan ja myös
ymmärryksen Jumalan Sanasta ja
ympäri maailman. Olin onnesta ja
palvelutyöni. Näin siinä on
uskoin siihen. Ihmeet, merkit,
ilosta pakahtua ja sanoinkin
käynnytkin kun minut lähetettiin
parantumiset ja vapautumiset
Herralle, että vaikka siellä olisi vain
Intiaan saman vuoden lokakuussa.
seurasivat kulkuani ja ovat
yksi ihminen minä menen!
Tällöin alkoi vuoden evankeliointi
seuranneet aina tähän päivään asti.
matkani Intiassa ja sieltä minut on
Niin sitä ollaan menty!
Sydämeni aivan riemuitsee näistä
nyt lähetetty tänne Etelä-Afrikkaan
ihmeistä ja poluista minne Herra on Turkissa 1 , Isarelissa 7, Venäjällä 13, mistä olen palaamassa uusien
Norjassa 1,
minua kuljettanut. Kyse ei ole
ystävieni kanssa takaisin Intiaan
Amerikassa: Denver 1, Florida 2,
todellakaan ollut minusta vaan
helmikuussa 2014.
Alabama 4, Atlanta 4 Houston 1,
Jeesuksesta. En ole mennyt
maailmalle itseäni näyttämään vaan Orlando 1, Etelä-Carolina 1, Austin 2 Jeesus sanoikin, että matkani on
ollut hyvin yksinäistä näiden
kertomaan pelastuksesta jonka Hän Keski-Amerikassa, Belize 1,
Guatemala 1, Mexico City 1, Kiina 2 kymmenen vuoden aikana, mutta
meille tuo! Katselen vuosi
tästä lähtien en enää tule kulkemaan
Mongolia 7 ( ympäri koko
kalenteriani ja ihmettelen kuinka
yksin vaan mukanani tulee olemaan
olen ehtinytkin kulkea niin monessa Mongolian eli kaikki osavaltiot)
muita ihmisiä. Tämä on mahtava
Afrikkassa 5 : Etiopia, Kenia,
paikassa ja kuinka lapsenikin ovat
siunaus ja näin on jo tapahtunutkin.
Ruanda ja Etelä-Afrikka , Italia 2,
kasvaneet siinä rinnallani ja kuinka
heistä on tullut niin hyviä lapsia että Portugali 2, Englanti 1, Irlanti 1, Intia Yhdessä suunnittelemme Intian
voin vain olla ylpeä heistä. Yhdessä 6, Espanja 1, Japani 1, Tibet 1, Nepal matkaa ja sitten palaamista tänne
Kapkaupunkiin Etelä-Afrikkaan.
vaiheessa Jeesus puhuikin minulle ja 1, Etelä-Korea 2. Numerot kertovat
Ehkä tästä tuleekin uusi
kuinka monta kertaa olen ollut
sanoi että silloin kun sinä olet ollut
kotisatamani muutamiksi vuosiksi.
matkoilla olen pitänyt heistä huolta näissä maissa näiden kymmenen
vuoden aikana.
ja näin Hän todella on. Olen siitä
En tiedä, vain Herra sen tietää.
niin kiitollinen ja iloinen!
Sitten myös ne kaupungit minne
Paavalin sanoin: Rukoilkaa minun
Ensimmäisenä kohteena oli Liettua. Herra on vienyt minua Suomessa.
puolestani , että minulle annettasiin
Satojatuhansia kilometrejä autolla
Pääasiassa Liettusta tuli toinen
oikeat sanat suuhun, kun ryhdyn
ympäri koko Suomen!
kotini ja olen käynyt siellä
puhumaan, ja että voisin rohkeasti
evankelioimassa ja viemässä
julistaa evankeliumin salaisuutta, jonka
Kesäkuussa 2012 ollessani
tarvikkeita 29 kertaa näiden
vuoksi olen lähettiläänä. Rukoilkaa, että
Austinissa Amerikassa Herran
kymmenen vuoden aikana. Olen
Henki laskeutui ylleni ja sitoi minut voisin puhua rohkeasti, niin kuin minun
kierrellyt monissa ei kaupungeissa ja
tulee.
tuoliini. En pystynyt liikkumaan ja
kylissä ja ystäviä on kertynyt
samassa minut temmattiin jonnekkin
Matka jatkuu....
eripuolilta Liettuaa. Latviassa
hengessäni. Kysyi Jeesukselta että
pysähdyin kerran erään perheen

Kymmenen vuotta
Herran palveluksessa!
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luona ja sain olla heidän kanssaan
evankelioimassa muutaman päivän
ajan. Virossa olen vieraillut kaksi
kertaa.

1
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2014 Heprealainen kalenteri
5774 Tishrei 1&2 : tänään
&huomenna
Vuosi 5774 alkaa 5.9.2013 ja päättyy
24.9.2033 ja se on Seitsemäs kuukausi,
Uusi Vuosi, Trumpettien Juhla, ja
Tuomion päivä.
Uskon että Jumala antaa sinulle ja
perheellesi kaikkea hyvää seuraavan 12
kuukauden aikana !
Älkää siis olko murheellisia älkääkä
itkekö.”. “ Menkää koteihinne, nauttikaa
hyviä ruokia ja juomia ja lähettäkää
maistiasia niille joilla ei ole mitään.
Tämä päivä on pyhitetty meidän
Herrallemme! Älkää siis olko
murheellisia, vaan iloitkaa, sillä Herra
on teidän voimanne.” Ilo Herrassa on
meidän väkevyytemme. Älkää tuomitko
toisianne , älä anna minkäänlaista
voimaa ympärilläsi oleville ihmisille
jotka syyttävät sinua ja älä ala itse
syyttämään toisia. Vaan kulje Jumalan
armossa ja osoita muille Jumalan
rakkautta!
Tämä vuosi on kuin virtaava vesi,
virkistyksen aikaa, elämää, liikehdintää,
vauhtia ja vaurautta ja
valmistautumista, luopumista vanhoista
ympyröistä, kuolla itselle ja kulkea kohti
uusia asioita. Psalmi 23 puhuu myös
Runsaudesta, Virkistäytymisestä ja
Voitelusta .
Pöytä on katettuna, Maljasi on
ylitsevuotavainen ja Saat asua Herran
huoneessa päiviesi loppuun asti!
He jotka kapinoivat tulevat kulkemaan
sekannuksessa , mutta ne jotka kulkevat
Herran kanssa näkevät oviaukon ja oven
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joka on auki ja he voivat kulkea siitä
sisään. Ovi on Jeesus!

www.youtube.com/watch?
v=L11bCCFrjTg

"Näin sanoo Pyhä ja Tosi, Daavidin
avaimen haltija, hän, jonka avaamaa
ovea ei kukaan sulje, hän, jonka
sulkemaa ovea ei kukaan avaa.” Ilm.3:7

Lähde mukaamme
Intiaan !!!

Tervetuloa Uusi Vuosi 2014

Joulukuussa
annoimme lahjoja n.
2000 lapselle

Helmikuun 25 pvä alkaa kolmen
kuukauden evankeliointi matka Intiassa.
Matkalle voi tulla mukaan koko ajaksi
tai sitten muutamiksi viikoiksi. Mukaan
voi liittyä koska vain näiden kolmen
kuukauden aikana.

Olemme menossa Etelä-Intiassa
Coimbatoreen, Tiruvannamalaihin,
Lofdalin jokavuotinen lastenjuhla toi
paikalle noin 2000 lasta. Ohjelmassa oli
Villapuramiin, Pondicherryyn,
musiikkia ja erilaisia esityksiä ja
Chennaihin ja näiden kaupunkien
evankeliointia. Päivä oli hyvin kuuma mutta ympäristöllä oleviin kyliin.
urhoollisesti lapset istuivat ja osallistuivat
tapahtumaan. Jonossa tapahtui pieniä
ohittamisia mutta loppu hyvin ja kaikki
hyvin. Joku oli lahjoittanut 300 jalkapalloa
ja ne olivat pojille hyvin mieluisia lahjoja.
Katso : http://www.youtube.com/watch?
v=LyxvkOEc8iw&feature=c4overview&list=UUdA3Kld0XjazUCo9jRV2lA

Ulkoilma tapahtuma
Scottsdenessä
Noin kolmesataa ihmistä tuli
kuuntelemaan ylistystä ja nuorten
todistuksia Scottsdenen kaupungin
osaan. Tarjolla oli Jumalan sanaa ja
rukousta! Lähistöllä oli kova sota, nuoret
olivat alkaneet ampua toisiaan, mutta
poliisi oli ehtinyt paikalle ennen kuin
mitään pahempaa tapahtui. Nyt nämä
poliisit toivat nämä kymmenen nuorta
hulinoitsijaa kokoukseemme.
Rukoilimme ja pojat antoivat elämänsä
Jeesukselle. Rauha palautui alueelle ja
näin pojat lupasivat tulla viikonloppuna
kirkkoon kanssamme! Katso: http://
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Orissa, Andhra Pradesh: Hyderabad,
Himalajan vuoriston kupeessa ja
Nepalin rajalla oleva Sikkim ja
Kashmir: Srinagar.
Pidämme ulkoilma tapahtumia eri
seurakuntien kanssa eri
paikkakunnilla vierailemme
kirkoissa sekä sairaaloissa ja
rukoilemme ihmisille matkamme
varrella.
Matkan hinta:
Yksi viikko on 4500 ZAR eli 320 €
1kk 18.000 ZAR/ 1280 € mihin
sisältyy: Asuminen + keittäjä, auto +
kuljettaja + bensa.
Lentolippu Intiaan pitää hankkia
itse. Autan lipun hankinassa.
Siirtyminen muihin osavaltiohin
junalla, lentokoneella tai bussilla ei
sisälly hintaan. Ruoka ei sisälly
hintaan.
Ilm./kyselyt
kristiina.keravuori@gmail.com

Kiitos sinulle siitä,että olet mukana matkallani rukouksin ja myös taloudellista tukea antaen.
Matkani tulee jatkumaan Etelä-Afrikasta ystävieni kanssa kohti Intiaa helmikuun 24 pvä 2014

Luotan täysin Herraan ja siihen että Hän tuo avun Siinä
hän tarvitsee Ihmistä joka kuulee hänen äänensä !
Lähde tukemaan työtämme maailmalla !
Apua tarvitaan !
World Evangelism Organisation ry
Nordea bank Kansainvälinen tilinumero
FI68 10253000254204
viite 5555
Support our work: PayPal link
http://www.weo.fi/tue-tyota
Kiitoksia tuestasi

Siunauksin 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.
Tämä on suurin lahjoista tässä maailmassa!
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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