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Matkalla...
Herra lähettää enkelinsä sinun mukaasi ja antaa matkasi onnistua, 1 Moos.24:40
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Kokouksia,
todituksia ja
kertomuksia
Ensi rakkaus ja
polte Herran
töihin.

Israel kutsuu
syyskuussa 2014
Israelin matka
lähestyy...
sivut 8-11

sivu 2

Tervehdys Nagercoilesta
Etelä-Intiasta
Kesäkuun alussa olin kahdenpäivän
“turistimatkalla” Ootyssä minne on
matkaa kodistani Coimbatoresta n. 80
km. Pääsin katsomaan villejä norsuja ja
kaunista luontoa hyvin korkealla
vuoristoalueella. Ilmasto oli kuin
Suomessa ja siitä nautin hyvin paljon.
Matkustin yhdessä vuokranantajani Veli
Prem Kumar’in ja hänen perheensä
kanssa.
Olisi mahtavaa asua Ooty’ssä ja sieltä
käsin tehdä evankeliointi matkoja
ympäri Intian !
Nagercoiliin menin 5 pvä kesäkuuta ja
lauantaina 7pvä kesäkuuta aloitin 21
päivää kestävän rukous- ja paaston ajan.
Sulkeudin pois maailmalta ja minulla ei
ollut puhelin- eikä netti yhteyttä näiden
kolmen viikon aikana. Rukousta,
ylistystä ja Raamatun lukua ja Herran
kanssa olemista. Aivan mahtavaa aikaa
Noudatin Danielin paastoa näiden
viikkojen aikana ja kahtena

"Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei
kukaan pääse Isän luo muuten kuin
minun kauttani.

viikonloppuna kuulin kuinka Herra
kehoitti minua vesi paastoon, joten olin
kahtena viikonloppuna kolmenpäivän
vesi paastolla.
Kuka on sinun vertaisesi, Herra, jumalien
joukossa? Kuka on sinun kaltaisesi, sinä
pyhyydessä ihmeellinen, maineteoissasi
pelättävä, sinä ihmeiden tekijä! 2.Moos.15:11
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kesäkuu 2014
Kuinka parantaa

Ohjemat ja lahjoitus

sairaita

Sri Lankaan ja
sieltä Israeliin... tue
työtä <3

Pyhällä Hengellä
parantamista
voidaan verrata
valojen päälle
laittamiseen
sivut 3-5

sivut 6-7

Miten kiteyttää näitä viikkoja sisältyy
hyvin tuohon Raamatun kohtaan.
Kaikki Herran työt tulee tehtyä Hänen
aikataulunsa mukaan. Kaikki mitä Hän
minulle puhui ja näytti näiden viikkojen
aikana oli suurta ihmettä . Yksi rukous
aiheistani oli että kokisin sitä samaa
tuskaa kadotettujen sielujen puolesta
mikä oli Jeesuksella, Pietarilla ja
Paavalilla ja sainkin kokea sellaisen
ilmestyksen kun Herra vei minut
Helvettiin.
Näin vaeltavia sieluja ja vain
muutamien silmissä loisti pieni valo,
muuten oli pimeää ja synkkää. Näin
jotain ystävini siellä ja sieluuni tuli suuri
suru ja huoli kuinka pelastaa ihmisiä
joutumasta tuohon paikkaan. Tähän
työhön me olemme kutsutut
Jeesus sanoo: minä olen valo ja olen
tullut maailmaan siksi, ettei yksikään,
joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen.

Rakastavin ajatuksin ja siunauksin
Kristiina
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Coimbatore ja Nagercoil, Kanniakumari Etelä-Intia

Kesäkuussa ennen siirtymistäni paastoon meillä oli kaksi hyvin voimallista parannus ja profetia kokousta
Coimbatoressa. Kokouksen jälkeen ihmiset todistivat kuinka Herra oli koskettanut ja parantanut. Pyhän Hengen
kosketuksesta heille oli syttynyt uusi polte ja he kokivat, että jotain oli tapahtunut heidän sydämissään= Herätys !
Ensi rakkaus ja polte Herran töihin. Myös fyysisiä parantumisia. Eräs rouva ei pystynyt kävelemään, mutta hän
oli pakkottautunut tulemaan kirkolle ja nyt kaikki kivut oli poistunut ja hän käveli kivuitta. Eräällä rouvalla oli
ollut kovaa päänsärkyä ja se oli poistunut. Herra hyvä on ! Nagercoilessa rukoilimme eräälle rouvalle jolla oli ollut
reuma ja kipuja viimeiset 15 vuotta. Pastori Bright kävi hakemassa heidät kirkolle, koska rouva ei pystynyt
kävelemään. Rukoilimme ja niin hän parantui ja samalla myös hänen miehensä parantui selkäkivuista. Herra
näytti myös enkelin, joka seisoi naisen vieressä ja enkelillä oli pieni vauva sylissä. Kysyin rouvalta, että onko
häneltä kuollut lapsi ihan pienenä ja näin hän kertoi kuinka heidän 3kk vauvansa oli kuollut. Nyt Herra näytti
enkelinsä jolla oli tämä lapsi sylissä ja tiesin että tämä vauva oli Herra kirkkaudessa ja hyvässä hoidossa.
Kokouksen jälkeen tämä pariskunta palasi kotiin kävellen! Ylistys Herralle! Nuori nainen todisti kuinka hänelle
antamani profetia oli käynyt toteen ja nyt hän oli sairaanhoito kurseilla ja muuttamassa Taimaahan opiskelemaan.
Kuulo parantui, kurkkukipu ja niska ja selkäkivut poistuivat ja Herra antoi profetioita.
Älä pelkää , minä olen sinun kilpesi ja pelastuksesi Sanoo Herra !!
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jatkuu toukokuun kirjeestä 2014

Kirjeet on kirjoitettu pastori pariskunnan Charles ja Frances Hunterin oppeja mukaillen

Pyhällä Hengellä parantamista voidaan verrata valojen päälle laittamiseen. Muistan kun poikani
oli kahden vuoden ikäinen ja hän seisoi valo koskettimen luona painaen vipua ylös ja alas. Kun
lamppuun tuli valo hän totesi että nyt se palaa ja kun valo sammui hän totesi että nyt se ei pala.
Tämä oli pienen pojan oivallus siitä mitä tapahtuu kun me kytkemme virran päälle. Meidän
täytyy myös oivaltaa mitä tapahtuu kun me laskemme kätemme ihmisten päälle. Pyhä Henki joka
on sinussa, lähtee virtaamaan käsistämme ja näin se menee päälle. On kokonaan sinusta kiinni
haluatkos laittaa virran päälle tai et. Haluatko sinä laittaa kätesi sairaiden päälle ja antaa Pyhän
Hengen virrata kauttasi. Tämä tapahtuu tietysti Jeesuksen Kristuksen nimessä. Pyhä Henki
liikkuu myös ilman kätten päälle panemista mutta se on taas asia erikseen. Useasti Jeesus kertoo
minulle koska ihminen tarvitsee tällaisen läheisen kosketuksen ja silloin lasken käteni hänen
päälle. Mutta suurissa tilaisuuksissa ja kokouksissa se ei ole aina mahdollista. Silloinkin Herran
henki voi kuljettaa sinut jonkun ihmisen luo ja sinun pitää koskettaa häntä. Kosketuksessa on se
lohdutuksen ja läheisyyden tuntu. Joka kerta kun ihmiset tulevat tällaisiin kokouksiin he haluavat
jotain Jumalalta. Eli he ovat jo ottaneet jonkinlaisen uskon askeleen tulemalla siihen kokoukseen.
Siinä vaiheessa kun lähdet liikkeelle kohti parantumiskokousta voit uskoa että Jeesus lähtee
tekemään jotain sinun elämässäsi.
Mikäli sinulla ei vielä ole Pyhää Henkeä toiminnassa, pyydä Jeesukselta että saisit sen käyttöösi,
että hän kastaisi sinut Pyhällä Hengellä. Ylistä Herraa ja kiitä häntä. Ylistä häntä ihan uudella
laululla ja anna suustasi virrata ihan uusia kieliä. Älä analysoi mitä teet vaan antaudu hänen
henkensä virtaukseen. Pyhä Henki tulee ottamaan äänesi ja se pystyy antamaan sinulle ihan
uuden kielen millä voit ylistää Jumalaa ja näin ihan tavallisesta ihmisestä tulee ihan erikoinen
ihminen. Anna henkesi liidellä kun sinä puhut Jumalalle.
Kielillä puhuva ei näet puhu ihmisille vaan Jumalalle; kukaan ei ymmärrä häntä, Hengen valtaamana hän
puhuu salaisuuksia. 1 Kor. 14:2
Ole Jeesuksen koskettimena ja ole varma siitä että olet kytkettynä häneen.
Tämä on sinun osasi olla maailman valona niin kuin hän pyytää meitä olemaan hänen valoinaan
tässä maailmassa. "Te olette maailman valo. Matt.5:14
Käsien päälle laittaminen on yksi tapa olla maailman valona Jeesuksen lailla.
Valaista tietä niille jotka ovat kadoksissa ja elävät erossa hänestä.
Näin me voimme olla hänen työntekijöitään tässä pimeässä maailmassa.
Jeesus puhui taas kansalle ja sanoi: "Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä,
vaan hänellä on elämän valo." Joh.8:12
Meissä itsessämme ei ole mitään voimaa, vaan se on Pyhän Hengen paranatava voima mikä
virtaa kauttamme, mikäli Jeesus on pelastajamme ja jos me olemme ottaneet
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jatkuu sivullta 3

hänet elämämme Herraksi. Näin me olemme tietoisia siitä minkä tai kenen kanssa me työskentelemme.
Yhä useampi nuori, niin Suomessa kuin muualla maailmaa, kokee kuinka yhteiskunta yrittää lannistaa
heidät ja näin heidän pitää taistella omasta paikastaan tässä maailmassa. Oma etu ja toimeen tulo on
tärkein ja perusarvot on unohdettu. Mikä on yksi Jeesuksen tärkeimmistä opetuksista rakastaa toisiamme
ja auttaa toisiamme.

Minun käskyni on tämä: rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä. John.15:12
Kun emme löydä tätä rakkautta, niin me haemme sitä keinotekoisesti erilaisista uskonnoista,
opetuksista ja meditaatioista, huumeista , alkoholista ja seksistä, mutta se ei täytä sydäntämme.
Me olemme aina kuin tyhjiä astioita
Televisiosta ja radiosta tulee ohjelmaa missä kaikki on hyväksytty. Me voimme tehdä ihan mitä
vain. Kaikki mikä on Jumalan tahdon mukaista, se mitä on kirjoitettu sydämiimme hämärtyy ja
näin nuoriso on ihan hukassa. He eivät tiedä mikä on oikein ja mikä väärin ja he eivät tiedä oman
elämänsä tarkoitusta. Ei ole enää mitään valoa joka kulkisi heidän kanssaan. Piuhat on otettu irti ja
näin meillä on ihan totaalinen kaaos menossa elämässämme. Meillä ei ole enää hengen ruokaa
vain lihan ruokaa ja silloin henki kuolee ja näin myös mekin kuolemme Jumalalle. Jeesus tuli
tänne vapauttamaan maailman ei tuomitsemaan sitä.
Jos joku ei noudata minun sanojani, vaikka on ne kuullut, en minä häntä tuomitse. En ole tullut
tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan sen. John.12:47
Mutta yhä enemmän ja enemmän vedämme maailman hallitsijan asioita elämäämme. Sen
hallitsijan joka yrittää viedä meidät kauas pois Jumalasta.
Me olemme tehty maasta, mullasta, savesta, vedestä
Pian minä muutun maaksi. Kun katsahdat minuun, minua ei enää ole. Job.7:21
Jos laitamme multaa multaa vasten mitään ei tapahdu, me tarvitsemme jotain muuta. Voimme
ehkä välittää myötätuntoa ja rakkautta. Mutta ainoastaan Jumalan voima voi tuoda meille
rakkauden jota olemme olleet paitsi koko elämämme ja vain hän voi parantaa ja vapauttaa.
Keholla itsellään on kyky parantaa itsensä. Kun Jumala loi alussa maailman kaikki oli hyvin. Eli
ihmiset olivat terveitä ja sairautta ei ollut. Meillä on ollut mahdollisuus pysyä terveinä mikäli me
vaan pidämme Jumalan taivaallisen linjan minkä hän loi aikojen alussa. Kuitenkin tämä linja
häiriintyi ja näin synti tuli maailmaan ja sitä myötä tuli myös sairaudet. Synti on erossa oloa
Jumalasta. Pyytäkää niin teille annetaan. Kun te pyydätte häntä tulemaan ja antamaan anteeksi
kaiken syntinne hän tulee. Hän antaa anteeksi ja unohtaa. Mikäli tarkoitat sitä sydämesi pohjasta
hän on meitä rakastava Isä joka antaa meille kaiken anteeksi.
Ihan tällä anteeksi annolla voi sinunkin parantumisesi lähteä liikkeelle.
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Monia muitakin tunnustekoja Jeesus teki opetuslastensa nähden, mutta niistä ei ole kerrottu tässä kirjassa.
Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä, kun
uskotte, olisi elämä hänen nimensä tähden. John.20:30-31
Kun todistat jostain Jumalan ihmeestä mikä on tapahtunut sinulle kun olet rukoillut jonkin
ihmisen puolesta ja tämä henkilö on parantunut ja samalla voit nähdä kuinka kokouksessasi ollut
ihminen jolla on ollut sama sairaus Paranee... Se on sitä Jumalan ihmettä. Toisinaan samanlainen
parannuksen voitelu voi kulkea läpi koko salin ja se parantaa kaikki sitä tautia sairastavat.
Jos Jumala parantaa vieressäsi olevan ihmisen, niin voit saada parantumisesi myös siinä. Tällainen
ihminen täyttyy Jumalan voitelusta ja öljystä niin, että se on ylitse vuotavainen. Olet silloin
Jumalan voiman alla ja Jumala koskettaa, parantaa ja vapauttaa.
Uskon voima on mahtava, se siirtää vaikka vuoria! Myös näiden muiden uskovien voima
vaikuttaa toisissa ja näin parantumisia tapahtuu.
Otetaan Jeesuksen toive parantamisesta tosissamme niin kuin meidän pitää ottaa kaikki Jumalan
10 käskyä. Jeesus yritti vakuuttaa ihmisille että hän oli Messias ja Jumalan poika.
Opetuslapset kulkivat siinä samassa voimassa kuin hän. Me emme ole sen vähemmän arvoisia
kuin he. Meille jotka uskomme on annettu kaikki valta ajaa henkiä, parantaa sairaita ja nostaa
ihmisiä kuolleista. Mikä mahtava etuoikeus ja mikä mahtava velvollisuus! Jeesus Kristus on
luottanut meihin niin paljon että hän on antanut meille sellaisen etuoikeuden. Voimme laskea
kätemme sairaiden päälle ja he paranevat!
Minkä mahtavan tehtävän hän on antanut meille, ihan oikeasti olla hänen käsinään ja jalkoinaan
tässä maailmassa. !
!
!
!
!
Jatkuu seuraavassa numerossa
Siunauksin Kristiina
Kirjeet on kirjoitettu pastori pariskunnan Charles ja Frances Hunterin oppeja mukaillen
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Vuosi 2014 Haasteellinen vuosi! Lähde tukemaan työtäni
seuraavat 2 vuotta jollain sinulle sopivalla summalla! Esim
1o euroa kuukaudessa ?
Intia, Sri Lanka, Israel, Etelä-Afrikka ja Malesia

Luotan täysin Herraan ja siihen että Hän tuo avun
Siinä hän tarvitsee Ihmistä joka kuulee hänen äänensä !
Lähde tukemaan evankeliontityötämme Intiassa, Sri Lankassa ja
Malesiassa ! 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

6

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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Pilgrimage in The Holy Land
September 13- September 25, 2014
Evangelist Kristiina Keravuori
www.weo.fi
kristiina.keravuori@gmail.com

WELCOME TO ISRAEL
Tour includes
Breakfast in hotels and convents
Guide service
Entry fees to all places
Our own car and fuel

DATES AND PLACES
Arriving at Tel Aviv Ben Gurion
Airport September 13, 2014 where
I’m waiting for you
Haifa 13- 15.9.2014 2 nights
Nazareth 15- 18.9.2014 3 nights

EURO 960 - ZAR 14.500
reservation fee

Tiberias 18- 20.9.2014 2 nights
Dead Sea 20- 21.9.2014 1 night
Jerusalem 21- 25.9.2014 4 nights

EURO 96 - ZAR 1450
If you cancel the trip, booking fees are
non-refundable
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Taking you to the airport 25.9.14

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

I

13- 15.9.2014 Tel Aviv to Haifa

2 nights at the Carmelite Monastery
on the top of Mount Carmel
Acco, Montfort Castle, Mount Carmel
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15- 18.9.2014 Haifa to
Nazareth

18- 20.9.2014 Nazareth to
Tiberias

3 nights at the Rosary Sisters
Convent in the middle of Nazareth

2 nights at Berger Hotel

Jesus Home, the Church of Annunciation,
The Synagogue Church, Mary’s well,
Cana, Nain, Mount Tabor, Meggido,
Mounth Hermon

Sea of GalileeCapernaum, Beatitudes,
Kursi, Beteshda, Korasin, River of
Jordan, Fish and Loaves
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20- 21.9.2014 Dead Sea
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21- 25.9.2014 Jerusalem

1 night at the Dead Sea hotel

Dead Sea, Masada, Qumran caves

4 nights at Paulus-Haus Convent on
the other side of Damascus gate
On the road to Jerusalem, St.Georges
Monastery, Lazarus Tomb at Bethany
and one day trip to Betlehem.
Garden of Gethsemane, Mount of
Olives, The city of David, Salem of
Melkizedek, Church of Saint Anne,
Hezekiah’s tunnels Siloan, Pater Noster
Church, Dorminous Flevit Chapel, Via
Dolorosa, Church of the Holy
Sepulchre, the Garden Tomb, Wailing
Wall, Ecce Homo-Lithostrotos, At.Ann’s
Bacilica & Pools of Bethesda, St.Peter in
Gallicantu, St.Stephen’s Basilica, Upper
Room.
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When you go to Israel pilgrimage
You will never be the same !
Your life will be changed forever
—
Do you wanna make
your dream to come
true?

You can experience the
same things happening to
you WHAT HAPPENED

IF YOU ARE
INTERESTED
PLEASE CONTACT
ME

Do you wanna
experience the presence
of the Lord closer than
ever before?
Holy Land will do this
to you ! It will be a life
changing trip when you
enter into this land
where Son of Man have
been walking .

Evangelist Kristiina
Keravuori

HOLY LAND
2000 YEAR AGO when you
enter into the places where
JESUS have been walking

http://www.weo.fi/inenglish
World Evangelism Org
Finland

kristiina.keravuori@gmail.
com
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