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Matkalla...

Ääni huutaa: -- Raivatkaa autiomaahan Herralle tie! Tasoittakaa yli aron valtatie meidän Jumalallemme! Täyttykööt notkot, alentukoot huiput, mäet

madaltukoot, vuorten louhikot tasoittukoot! Herran kunnia ilmestyy, kaikki saavat sen nähdä. Näin on Herra puhunut. Ääni sanoo: -- Julista! Ja minä
kysyn: -- Mitä minun pitää julistaa? -- Ihminen on kuin ruoho, ihmisen kauneus kuin kedon kukka! Jes. 40: 3- 6

WOLRD EVANGELISM ORGANISATION WWW.WEO.FI Tue työtä
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Brighton, Englanti
Kävelyä ja tutustumista Brightonin
elämään. Kaupunki on kaunis ihanine
taloineen, kauppoinenn ja vanhoine
kirkkoineen. Kuitenkin kaduilla
kulkiessasi voit aistia jotain maagista ja
pimeää. Kummituksista puhutaan kuin
jokapäiväisestä leivästä ja Halloween
juhlaa odotetaan suurella innolla.
Kaupat pursuavat kaikenlaisista
esineistä, mitä tässä juhlassa käytetään.
Ympärillä on paljon kirkkoja, mutta
jotkut niistä on hyvin huonossa
kunnossa. Kauniita lasimaalauksia
tuhotaan kivittämällä.
Kävin kävelemässä hautausmaalla ja
siellä koirat juoksivat vapaina tehden
asioitaan hautakivien sekaan. Eräässä
nurkassa oli nuoria jotka piikittivät
itseään, muista välittämättä. Kaduilla ja
ravintoloissa tapaat naisia jotka
osoittautuvat miehiksi.
Tämäkö on sitä vapautta johon Jeesus
meidät vapautti? Ei ja ei vaan Hän tuli
vapauttamaan meidät kaikesta synnistä
jotta voisimme olla vapaita. Paavalinkin

Hänen puoleensa ja pyytää Häneltä
apua niin apu tulee.
Olen aikaisemminkin sanonut että nyt
meidän on aika astua tantereelle, sotaan
pimeyttä vastaan joka yrittää kietoa
koko maailman pauloihinsa. Niin paljon
on sotaa ja tuhoa ympärillämme.
Ihmiset ovat ihan eksyksissä. Jos tulee
uusia sairauksia niin tulee myös uusia
sotia ja maanjäristyksiä. Pimeydessä
punotaan juonia ja pahuus kasvaa.
Mikä on meidän sota aseemme, se on
RUKOUS & HERRAN SANA!
St. Mary Magdalene

sanoi että oli kuin suomut olisi
pudonnut hänen silmistään ja hän näki
asiat aivan uusin silmin.
Mutta se on hyvä tietää: Siellä missä on
paljon pimeyttä siellä on Jeesus lähellä.
Ihan kuin vankiloissa vieraillessani
Venäjällä, Mongoliassa, Liettuassa ym.
Jumala on ollut lähellä. Ihmiset ovat
vapautuneet ja antaneet elämänsä
Jeesukselle. Ei tarvitse kuin kääntyä

Missä on Jumala kysyvät ihmiset ja he
sanovat että Hän on meidät unohtanut.
Ei ole kyse siitä että Jumala olisi meidät
unohtanut vaan siitä että me olemme
unohtaneet Hänet.
Nyt on meidän kaikkien käännyttävä
Jeesuksen puoleen rukoillen 24/7
Rukous on se voima jonka Jeesus antoi
kirkoille
"Jolla on korvat, se kuulkoon, mitä Henki
sanoo seurakunnille”
Siunaavin ajatuksin
Kristiina
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Ruoho kuivuu, kukka lakastuu, kun Herran henkäys koskettaa sitä. Niin! Ruohoa ovat ihmiset.
Ruoho kuivuu, kukka lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy iäti. Jes. 40:7-8

Lokakuun 6 pvä saavuin Israelista Brightoniin, Englantiin. Israelin kuumuus vaihtui ihanaan viileyteen ja toisinaan
sateisiinkin päiviin. Kävelin päivittäin ympäri Brightonia joko yksistäni, tyttäreni Sadun tai sitten hänen koiransa
kanssa. Kaupunki on hyvin kaunis Englantilainen kaupunki meren rannalla, kauniine pikku katuineen, taloineen ja
kirkkoineen. Kaksikerroksiset bussit kulkevat läpi kaupungin ja kävimmekin sellaisella kiertelemässä ja
katsomassa vähän maaseutua ja ranta kallioita. Kadut olivat täynnä ihmisiä joko ostoksilla tai sitten
istuskelemassa katu kahviloissa. Yllättävän paljon kauduilla asustaa ihmisiä jotka nukkuvat makuupusseissa,
myös huumeet on ongelmana. Totesin että evankelista on aina evankelista ja sain kohdata kaupungilla useita,
jotka olivat rukouksen tarpeessa. Yksi upea todistus oli kun tapasin erään nuoren miehen istuskelemassa kadulla
ja kerjäämässä . Tunsin kuinka Pyhä Henki kuljetti minut hänen luokseen ja olin ihan ihmeissäni miksi hän oikein
siellä istuskelee. Sydämeni oli täynnä ihmetystä ja “Jeesuksen rakkautta” tätä nuorta miestä kohtaan. Sanoinkin
siitä hänelle ja kerroin Jumalan rakkaudesta ja pyysin häntä kertomaan omasta elämästään. Sitten sain siunata
häntä ja rukoilla hänelle. Kehoitin että hänen olisi paras palata kotiin ja antaa anteeksi niille jotka ovat kohdelleet
häntä kaltoin ja antaa anteeksi itselleen ja aloittaa uusi elämä Jeesuksen kanssa. Sanoin että Jeesuksella on
hänelle ihan oma suunnitelma ja jos hän vain haluaa ja hän oli halukas. Kerroin hänelle muutamasta kirkosta
jotka olin löytänyt ja sanoin että sieltä voisi myös löytyä apua hänelle. Kuljin usein tämän kadun kautta kun olin
kaupungilla ja en nähnyt häntä enää sen jälkeen. Uskon että Herra pelasti pojan ja että hän on löytänyt uuden
elämän.
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Nouse korkealle vuorelle, Siion, ilosanoman tuoja! Korota äänesi, Jerusalem, ilosanoman
saattaja! Korota äänesi, älä pelkää! Julista Juudan kaupungeille: -- Teidän Jumalanne tulee! Jes. 40: 9

Alussa Herra siunasi minua niin että sain paikallisesta kuntosalista ilmaiseksi Vip kortin, jolla sain käydä
kuntolaitteissa, uimassa ja saunassa vaikka joka päivä näiden kolmen viikon aikana. Näin sain hoidella ja
kuntouttaa kipeytynyttä selkääni ja jalkojani. Myös Herra toi poikani Mikon pikaiselle visiitille ja saimme
yhdessä kierellä katuja ja kujia. Jotenkin Englannin historia on niin kiehtovaa ja tuntuu että jokaisella talolla,
kirkolla, palatsilla on oma jännittävä kertomuksensa. Ihastuin englantilaiseen tapaan nauttia iltapäivä teetä,
kerman, skonssin ja hillon kera. Toisinaan nautimme sen kotona tai sitten jossain aivan ihanassa
Teehuoneessa. Kirkoissa käydessäni tutustuin useisiin paikallisiin ihmisiin ja heidän elämäänsä. Anglikaani
kirkko elää uutta aikaa Englanissa ja entiset messut on muttunut upeaan ylistykseen. Useat vanhat kirkot
ovat täyttyneet iloisilla nuorilla ja vanhoilla ylistäjillä. Brigtonin yksi kuuluisista nähtävyyksistä on Royal
Pavilion, jota rakennettin vaiheittain vuodesta 1787 ja 1823, ensin Prinssi Regentin toimesta ja myöhemmin
Yrjö IV jatkoi tätä rakentamista. Mahtava Itämainen Palatsi isoine saleineen ja itämaisine taideteoksineen.
Siitä voi lukea lisää: http://www.brighton-hove-rpml.org.uk/RoyalPavilion/Pages/home.aspx. Matka
Englannista jatkuu Kapkaupunkiin ja Lofdal seurakunnan seminaariin, siitä sitten seuraavassa kirjeessä .
Siunauksin Kristiina
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jatkuu syyskuun kirjeestä 2014

Mitä Jos Et Paranekaan?
Mitä sitten jos olet yrittänyt kaikkia mahdollisin keinoin rukoilla mutta et paranekaan?
Useissa kokouksissa näen kuinka ihmisiä paranee ja toiset ei. Miksi näin tapahtuu sitä en
tiedä. Tiedän että Jumala voi tehdä ihmeitä ja olen nähnyt kuinka ihmiset ovat nousseet
rullatuoleista ja kuurot ovat PARANTUNEET MUTTA SILTI KAIKKI EI PARANE.
Itse uskon parantumiseen ja uskon että Jeesus parantaa. Alussa lähdin tälle tielle ja uskoin
vaikka en ollutkaan nähnyt mitään ihmeparantumisia. Mutta uskoin että se mitä Raamatussa
sanottiin oli totta ja näin lähdin ympäri maailman ja aloin näkemään näitä ihmeitä
Omissa kokouksissa ja muiden pastoreiden ja evankelistojen kokouksissa. Mitä enemmän tein
sitä enemmän aloin näkemään ihmeitä.
Olin juuri eräässä rukous kokouksessa Eräs mies oli tullut sinne vahingossa, hänen piti mennä
viereisestä ovesta missä oli pieni pubi. Hän istuutui ja jäi tuolille istumaan pienessä
humalassa, hampurilainen kädessä. Mutta Jumala kosketti ja kokouksen loppupuolella hän oli
jonossa antamassa elämäänsä Jeesukselle. Mies sairasti maksasyöpää ja lääkäri oli antanut
tuomionsa hänelle. Hänellä ei ollut mitään toivoa parantumisesta, vain ihme voisi hänen
parantaa. Ihme tapahtui ja näin Jumala paransi hänet. Kokouksen jälkeen hän oli mennyt
kokeisiin uudelleen ja lääkäri oli todennut että syöpä oli poissa. Tämä oli ihme!
Miksi hän parani , mutta eivät kaikki siinä tilaisuudessa.? Onko muka toiset parempia Jumalan
silmissä kuin toiset?
Olen vuosien varrella oppinut monia eri tapoja rukoilla parantumista. Vaikka olen yrittänyt
rukoilla eri tavoin jossain tilaisuudessa, mitään ole tapahtunut. Silti olen joskus jälkeen
tilaisuuden kuullut kuinka ihmiset ovat menneet kotiinsa ja heränneet aamulla parantuneena.
Miksi he eivät parantuneet siinä tilaisuudessa vaan myöhemmin ? Onko Jumala jokin tarkoitus
siinä että hän parantaa meidät vasta myöhemmin. Toisinaan sanon ihmisille että sinä tulet
paranemaan muutaman päivän tai viikon päästä. Olen sanonut jopa muutamien kuukausien
päästä.
Olen päässyt ymmärrykseen siitä että lupaus parantumisesta tarkoittaa sitä että nyt sinä
lähdet kasvamaan kohti parantumistasi. Sinun täytyy uskoa siihen mitä sinulle sanotaan
Jumalan palvelijan suulla. Tällöin me emme voi ottaa vastaan enää mitään epäillystä. Jos joku
sanoo meille että tuo ihminen ei puhunut totta. Ethän sinä voi parantua tuosta sairaudesta ja
tällöin me yleensä menetämme uskomme siitä lupauksesta, jonka olimme juuri saaneet. Älä
katso ihmiseen katso Jeesukseen ja siihen mitä hän lupaa!
Minä, Herra, olen sinun parantajasi." 2Moos.15:26

Jos et parane ensimmäisellä kerralla mene uudelleen. Älä koskaan luovuta!
Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni Ps.103:3
Oma uskoni parantumisesta on kasvanut vuosien varrella. Herra tekee sitä mitä lupaa ja
meidän pitää uskoa se mitä hän sanassaan sanoo. Jos meillä on epäillystä se heikentää tämän
parantumisen tapahtumista. Niin kuin tapahtui Jeesuksellekin, hän ei halunnut mukaansa
muita kuin ne jotka hän tiesi että he uskoivat häneen.
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jatkuu sivulta 4

Perille saavuttuaan hän ei antanut kenenkään muun tulla mukanaan sisään kuin Pietarin, Johanneksen ja
Jaakobin sekä tytön isän ja äidin. Kaikki itkivät ja valittivat tytön kuolemaa, mutta Jeesus sanoi:
"Älkää itkekö! Ei hän ole kuollut, hän nukkuu." He nauroivat hänelle, koska tiesivät, että tyttö oli
kuollut. Mutta Jeesus otti tyttöä kädestä ja sanoi kuuluvalla äänellä: "Tyttö, nouse!" Silloin henki
palasi tyttöön. Hän nousi heti jalkeille, ja Jeesus käski antaa hänelle syötävää. Luuk. 8: 51-55

Eli he uskoivat Jeesuksen ja tyttö nousi kuolleista. Ei tyttö sanonut että en minä voi koska
olen kuollut, vaan häneen meni Jumalan voima ja se nosti hänet kuolleista, se sama voima mikä
nosti myös Jeesuksen kuolleista! Ylösnousemuksen voima!
Niin kuin Isä herättää kuolleet ja antaa heille elämän, niin antaa myös Poika elämän kenelle tahtoo.
Joh. 5:21

Älä koskaan tuomitse itseäsi vaikka sinä et parane ensimmäisellä kerralla mene toisen
kerran ja aina niin monta kertaa että tiedät että sinussa jotain tapahtuu. Älkäämme mekään
tuomitko toisimme tai sano että tuolla on niin vähän uskoa että sen takia hän ei parantunut.
Me emme koskaan voi tietää koska parantuminen tapahtuu.

Siunauksin Kristiina
Jatkuu seuraavassa numerossa
Kirjeet on kirjoitettu pastori pariskunnan Charles ja Frances Hunterin oppeja mukaillen
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HAASTE KRISTIINAN MATKOJEN
TUKEMISEKSI

PS.JEBASON AVUSUTS
TIRUVANNAMALAI

On kuin Herra sanoisi “ luotathan,
luotathan...” ja minähän luotan ja
Olen kierrellyt Intiassa viimeiset kaksivuotta Rauha on sydämelläni, mutta
ja tarkoitukseni on palata Intiaan marrasjoulukuussa jos vain saan viisumin. Näiden jokatapauksessa käännyn kaikkien
ystävieni puoleen ja kutsun sinua
vuosien aikana (2008-2014) olen saannut
tavata mahtavia ihmisiä, joskin jotkut ovat
tukijakseni jollain summalla
olleet vain rahan perään, mutta sitten on
kuukausittain. Summan ei tarvitse olla
tullut tosi ystäviä. Yksi näistä on nuori
mikään suuri vaan juuri sinulle sopiva.
pastori Jebason F Samuel. Nuori mies joka
Esim 5 euroa, 10 euroa, 20 euroa
on nyt viimeisen vuoden aikana saannut
kuukaudessa kaikki avustus tulee tosi
kohdata niin paljon vastoin käymisiä
tarpeeseen.
Viimeinen vastoin käyminen tapahtui
kesäkuussa kun hänen kotiinsa murtauduttiin
ja häneltä vietiin asiakkaiden omistamaa
kultaa n.300.000 rupian eli 3800 euron
arvosta. Nyt asiakkaat ovat vaatimassa
rahojaan takaisin. Tähän menessä olemme
keränneet 60.000 INR tähän kolehtiin ja
haastan sinut edelleen osallistumaan tähän
avustukseen.
NÄIN OLLEN HAASTAN JOKAISEN
OSALLISTUMAAN 7 EUROLLA
PASTORI JEBASONIN AVUSTUKSEEN.
JOS JOKAINEN KK-KIRJEEN
VASTAANOTTAJA OSALLISTUU
TÄHÄN KERÄYKSEEN, NIIN SILLOIN
MEILLÄ ON KASASSA TUO SUMMA JA
HÄN VOI MAKSAA VELKANSA
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Herra on tehnyt suuria ihmeitä Intiassa
ja näin on avautunut uusia evankeliointi
paikkoja.
Loka-marraskuussa on Kapkaupungin
Lofdal seurakunnan konferenssi ja sieltä
lennän Intiaan marraskuun 30 pvä jos
Herra suo.

World Evangelism Organisation ry

TULE TUKIJAKSENI

FI68 10253000254204

NORDEAN TILILLE

VIITE 5050

World Evangelism Organisation ry

TAI MAKSA LUOTTOKORTILLA

FI68 10253000254204

PAYPAL LINKIN KAUTTA:

VIITE 5555

http://www.weo.fi/tue-tyota

HAASTEENA

L

L

A

Ps. Victor ja hänen lapsensa
Coimbatore
Pastori Victor tarvitsee pojilleen Blesson ( synt.
13.9.2005) ja Graceson (synt. 3.9.2009) tukijoita jotta
he voisivat maksaa heidän vuosittaiset koulumaksut.
Lukukausi 2014-15 maksaa yhteensä 39.650 INR josta
on nyt maksettu 7550 INR ( yhdistyksemme maksoi
tästä 4000 INR) Tarkoituksenamme on olla heidän
tukijoinaan aina siihen asti kunnes he pystyvät itse
hoitamaan nämä maksut. Maksamatta on vielä n. 400
euroa
Lahjoitukset voi maksaa tilille Nordea
FI61 1244 3500 0745 11/ Weo/ Dalit-lapsi
projekti
Viesti: Coimbatore /Ps. Victor Lasten koulumaksu
2014-15

missä pojat voivat tehdä läksynsä ja myös nukkua. Nyt
tarvitaan vielä varoja sähkön asentamiseen ja lattian
rakentamiseen.
Vettä ei ole koska alueella ei ole satanut kunnolla
vuosiin, mutta takapihalle voitaisiin kaivaa kaivo ja
näin vettä löytyisi peseytymiseen. Myös tuulettimia
tarvitaan ja ilmastoiniti laite.
Kaivon kaivaminen tulisi maksamaan n.80.000
INR =n. 1030 €,
Yläkerranhuoneen lattia, sähköt ja tuulettimet n.
40.000 INR = n. 516 €
A/c jäähdytin n. 30.000 INR = n. 390 €
Lahjoitukset voi maksaa tilille Nordea

INTIAN VIISUMI N.250 €
LENTOLIPUT :
Kapkaupunki 650 €
INTIA 580 €
asuminen Israel, Englanti, Kapkaupunki
n.1000€

FI61 1244 3500 0745 11/ Weo/ Dalit-lapsi
projekti
Viestiin ; Usambadin orpokoti

Tue lapsia itsellesi sopivalla summalla
Olemme tukeneet tätä orpokotia tämän vuoden
10 / 2014 aikana yhteensä 1300€
Mercy Home- orpokoti
Lahjoitukset voi maksaa tilille Nordea
FI61 1244 3500 0745 11/ Weo/ Dalit-lapsi
projekti
Viestiin : Mercy Home Orpokoti
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Matkan varrella yritän aina auttaa
Usambadin orpokoti
tarpeessa olevia omien resurssien
puitteissa. Keräykset on mennyt suoraan Ps. Karnanin Love&Care opokodissa on viisipoikaa joita
tuemme kuukausittain. Kotiin tulee myös päivittäin n.
avuntarpeissa oleville, mutta nyt minä
50 lasta tekemään koululäksyjä ja heille annetaan myös
itse henkiläkohtaisesti tarvitsen
iltapalaan ennen kuin he menenvät kotiinsa. Nyt
avustusta jotta voin jatkaa matkaani
olemme saanneet rakennettua taloon toisen kerroksen
maailmalla.

NORDEAN TILILLE

Kiitos avustasi !
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Usambadi Love& Care home

Mercy Home Tiruvannamalai
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TULE TUKIJAKSENI

Lähde tukemaan työtäni kuukausittain
Esim.
5-10-15-20 euroa kuukaudessa ?
Englanti, Kapkaupunki,Malesia, Intia 2014

Luotan täysin Herraan ja siihen että Hän tuo avun
Siinä hän tarvitsee Ihmistä joka kuulee hänen äänensä !
Lähde tukemaan evankeliontityötämme
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 Nordea
FI68 1025 3000 2542 04

BIC NDEAFIHH
Kaikkeen toimintaan viite 5555

Intia Dalit-lasten orpokodin kummityö Usambady ja Mercy Home tilinro:
FI61 1244 3500 0745 11 / Weo/ Dalit- lapsi projekti Viesti: Usambady tai Mercy Home

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 !!!!!

Siunauksin Kristiina
Type to enter text
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