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Matkalla...
Usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut, sinä ja sinun perhekuntasi !!!
World Evangelism Organisation www.weo.fi
Palvelutyötä
seurakunnassa
Matroosfontein..

Page 3

Evankeliointia
kouluissa kaduilla ja
kujilla

lokakuu 2013
Lofdal seurakuntaan
liittyminen

Välillä vapaalla ja

Jumalan täyteys
kuuluu sinulle

Paavalin kirjoituksia
Page 2

Oman seurakunnan
löytyminen

Page 2

Page 3
Page 3
kiertelemme ympäri
Cape-Townin
kaunista maaseutua
missä puut kukkivat
ja lehdet ovat
pienissä silmuissa

Ihmeitä ja
merkkejä
Etelä-Afrikan ilmasto on hyvin
vaihtelevaa. Välillä sataa ja on ihan
kauhean kylmä ja sitten tulee yksi
aurinkoinen päivä ja on niin kuuma
että ei tiedä missä olla ja vilvoitella.

Maailmaa matkatessani olen
usein ihmetellyt kuinka olen saanut
kulkea Herran suosiossa. Uskon että
me kaikki olemme kutsutut
kulkemaan Hänen suosiossaan.
Vaikka vaikeuksia on ollut, mutta
uskossa kasvaa.
Intiassa viettämäni vuosi oli hyvin
haastava ja opettava evankeliointi
matka. Nyt jo välillä kaipaan sinne
takaisin
Lokakuun 10 pvä tuli täyteen
kymmenen vuotta siitä kun aloitin
World Evangelism Organisation www.weo.fi

Välillä saan kierellä ystävieni kanssa
ympäri Etelä-Afrikan maaseutua. Mahtavia
viiniviljeimiä ja mansikka peltoja mistä voi
käydä poimimassa omat marjat tuoreina
kotiin.

oman palvelustyöni. Paljon on
tapahtunut ja uskon että paljon
tulee tapahtumaan
Ajat ja merkit viittaavat siihen että
suuria muutoksia on tulossa
maailmaan. Profetioiden kautta aika
tulee nopeutumaan ja asiat vain
tapahtuvat hyvin äkkiä. Olen saanut
seurata Lofdal seurakunnan
muutosta näiden 21 viikon aikana
mitä herätyskokouksia on kestänyt.
Aloitimme pienestä ja nyt Hengen

vuodatus vain kasvaa. On kuin
odottaisimme jotain suurta aaltoa
lyömään rannikolle hengen tasolla ja
näin varmaan on tapahtumassakin.
Tässä aina muistelen sitä hengen
vuodatusta mitä tapahtui
Lakelandissa 2008. Niin mahtavaa
vuodatusta ei ole varmaan ollut vielä
missään sitten Jeesuksen ajan.
Mutta tulossa on!! Satoja ja satoja
tuhansia ihmisiä tulee tuntemaan
Elävän Jumalan. Nyt en puhu
mistään uskonnollisuuden Jumalasta
vaan elävästä Jumalasta joka on
kansamme joka päivä ja puhuu
meille joka päivä. Ihmeet ja merkit
seuraavat niitä jotka uskovat!
Elämme täällä niin kuin eläisimme
Taivaassa.Ihmisiä paranee ja
vapautuu hengistä ja henkivalloista.
Näinhän Jeesus opetti meitä
rukoilemaankin.
Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
tapahtukoon sinun tahtosi,
myös maan päällä niin kuin
taivaassa. Aamen !!!
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Jumalan täyteys kuuluu sinulle
Kulkea kirkkaudesta kirkkauteen !

Olla todistajina
Jumalan
hyvyydestä
maailmassa

Tarkoitan tätä: niin
kauan kuin perillinen
on alaikäinen, hän ei
mitenkään eroa
orjasta vaikka onkin
kaiken omistaja. Gal.
4:1
Niin kauan kun olet
perillinen niin Taivaan
valtakunta kuuluu
sinulle. Kaikki mitä
Raamattu sanoo
kuuluu sinulle. Kun
olet perillinen ja
omistat kaiken näin
olet Kuninkaan Lapsi.
Jumala haluaa että
lapsi pääsisi
kasvamaan omaan
täyteyteensä. . Ennen
kuin opimme tämän
joudumme tilanteisiin
missä me todella
tarvitsemme häntä.
Lapsi kasvoi, vahvistui
ja täyttyi viisaudella,
ja Jumalan armo
seurasi häntä. Me
haluamme viisautta
joka kulkee yli kaiken
ymmärryksen, silloin
sinun pitää
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me alamme kulkea
Herran kanssa
kirkkaudesta
kirkkauteen

luopua nk. oikeasta
ajatustavasta, Ja
turvautua häneen.
Meidän pitää olla kuin
puron partaalle
istutettu puu, joka
kurottaa juurensa
veteen. Ei se pelkää
helteen tuloa, sen
lehvät pysyvät aina
vihreinä. Vaikka tulee
kuiva vuosi, ei sillä ole
mitään hätää,
silloinkin se kantaa
hedelmää. Puu joka
käy läpi myrkyt ja
tuulet kasvattaa
juurensa hyvin syvälle
jotta se ei kaadu kun
myrky tulee. Näin
meidänkin pitää
kasvattaa juuremme
syvälle jotta me
voisimme pysyä
hänessä ja kasvaa
täyteyteemme. Näin

Paavalin varoitus
meille kaikille

Silloin, kun ette
vielä tunteneet
Jumalaa, te
palvelitte jumalina
sellaisia, jotka eivät
mitään jumalia ole.
Mutta nyt te
tunnette Jumalan, ja
ennen kaikkea
Jumala tuntee
teidät. Kuinka te nyt
jälleen turvaudutte
noihin heikkoihin ja
surkeisiin
alkuvoimiin?
Aiotteko jälleen
alistua niiden
orjiksi? Missä teidän
riemunne ja
innostuksenne nyt
on? Jumala on aina
samanlainen, vain
ihminen muuttuu ja

hänen ajatuksensa
ja käsityksensä
Jumalasta. Tarkoitan
tätä: niin kauan
kuin perillinen on
alaikäinen, hän ei
mitenkään eroa
orjasta vaikka onkin
kaiken omistaja.
Hän on huoltajien ja
holhoojien alainen
isänsä asettamaan
määräaikaan asti.
Samoin on meidän
laitamme. Niin
kauan kuin olimme
alaikäisiä, olimme
maailman
alkuvoimien orjia.
Mutta kun aika oli
täyttynyt, Jumala
lähetti tänne
Poikansa. Naisesta
hän syntyi ja tuli
lain alaiseksi
lunastaakseen lain
alaisina elävät
vapaiksi, että me
pääsisimme lapsen
asemaan.

Ja koska tekin
olette Jumalan
lapsia, hän on
lähettänyt meidän
kaikkien sydämiin
Poikansa Hengen,
joka huutaa: "Abba!
Isä!"

Sinä et siis enää
ole orja vaan
lapsi. Ja jos
kerran olet lapsi,
olet myös
perillinen,
Jumalan
tahdosta.

Lokakuu 2013
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Evankeliointia
kouluissa
Olin tässä eräänä päivänä
neljän nuoren aikuisen kanssa
evankelioimassa eräässä
koulussa
Nuoret menevät viikottain eri
kouluihin ja mahtavia asioita on
tapahtunut. Satoja nuoria on
antanut elämänsä Jeesukselle.
Olen myös ollut muualla
maailmalla kouluissa
evankelioimassa esim. Intiassa,
Mongoliassa, Belizessä,
Liettuassa,Turkissa, Ruandassa
ja Etiopiassa
Nyt olimme porukalla ja Herra
teki ihmeitä. Nuoret olivat hyvin
innoissaan ja ottivat hyvin
iloisesti vastaan viestimme.
Rukoilimme ja kokouksen
lopussa luokan eteen tuli neljä
nuorta jotka antoivat elämänsä
Jeesukselle.
Nuoret olivat ihan
vapaaehtoisesti tulleet
kokoukseen ja uhrasivat oman
vapaa aikansa Sanan
kuulemiseen.
Vierailumme tulee jatkumaan ja
oli mahtava saada palvella
näiden nuorten kanssa.

Herra Hyvä On

World Evangelism Organisation www.weo.fi
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Palvelutyötä
Menimme yhdessä ystäväni
Benician kanssa His Kingdom
First Minist. seurakuntaan.
Benicia johti ylistystä ja minä
saarnasin.
Olimme yhdessä ensimmäistä
kertaa palvelemassa ja oli
siunaus työskennellä hänen
kanssaan. Herra oli läsnä ja
Benicia ylisti kauniisti.
Benicia on tulossa kanssani
Intiaan ja jos kaikki menee
suunnitelmien mukaisesti
tulemme myös menemään
Pakistaniin ja Etiopiaan siitä
lisää myöhemmin.
Saimme kokea mahtavaa
Herran läsnäoloa
kokouksessamme ja
parantumisia tapahtui. Eräällä
rouvalla oli rinnassa kasvain ja
hän ei ollut vielä uskaltanut
kertoa tästä kenellekkään. Hän
oli ollut kokeissa ja nyt odotti
vastauksia sairaalasta. Kerroin
kuinka Herra oli näyttänyt
minulle että kokouksessa tulee
olemaan tummahiuksinen rouva
ja hänellä on rintasyöpä.

Liityin Lofdal’in
seurakuntaan viime
tiistaina
Vihdoin ja viimein olen löytänyt
seurakunnan missä on ilo saada
olla palvelemassa ja olen saanut
uusia ystäviä. Tähän
seurakuntaan kuuluu muutamia
muitakin vaeltavia evankelistoja
mm Amerikasta ja Brasiliasta.
Vuosikaudet olen yrittänyt
löytää sellaista yhteisöä minne
tunnen kuuluvani. Eli minun piti
tulla ihan maailman toiselle
puolelle Cape Towniin asti ja nyt
saan olla palvelemassa
Revivalissa eli Herätys
kokouksissa ja muissa
seurakunnissa.
Tässä seurakunnassa on 15 eri
aluetta missä sunnuntaisin
käydään saarnaamassa ja
nykyään viemässä Herätyksen
Tulta! Kokoukset ovat
muuttuneet hyvin paljon ja
kaikilla alueilla Ihmeet ja Merkit
seuraavat.

Tässähän ei siis ole kyse
ihmisestä vaan Jumalasta ja
kaikki parantumiset tapahtuu
Nyt hän kertoi meille kuinka hän Jeesuksen nimessä.
oli ollut kokeissa ja pelokkaana
odotti kokeiden tuloksia. Pyhän Loka-marraskuun vaihteessa
Hengen voimasta hän kaatui
meillä on Avoimet taivaat
lattialle ja uskon että Herralla oli konferenssi ja tänne on tulossa
hänelle parannus. Profetioita ja vieraita ja mahtavia julistajia
Herra paransi!
ympäri maailman.
Odotamme innolla uusia
tilaisuuksia minne voimme
mennä yhdessä tuomaan
lohdutusta ja Herran parantavaa
rakkautta.

En ole missään nähnyt näin
paljon Profeettoja palvelemassa
eri seurakunnissa. Herran tulta
myös sinun elämääsi!

lokakuu 3

Etelä-Afrikassa

olen saannut upeita uusia ystäviä, niin Afrikasta kuin muualta maailmasta.
Kiitos sinulle että olet mukanan matkallani rukouksin ja myös taloudellista tukea antaen.
Matkani tulee jatkumaan Etelä-Afrikassa aina niin kauan kunnes kuulen kutsun Herralta. Näillä
näkymin aina joulukuuhun asti
Siunauksin Kristiina

Luotan täysin Herraan ja siihen että Hän tuo avun Siinä hän
tarvitsee Ihmistä joka kuulee hänen äänensä !

Olemme lähdössä pienen ryhmän kanssa evankelionti matkalle
Intiaan, Pakistaniin ja sieltä Etiopian kautta takaisin Cape Towniin.
Lähde tukemaan missiotamme ! Apua tarvitaan ! Help help <3
Join Us
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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