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MATKALLA...
T E RV E H DY S I N T I A S TA

z

Herätyksen aika z

Viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, minä vuodatan Henkeni
kaikkiin ihmisiin. Teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat,
nuorukaiset näkevät näkyjä ja vanhukset ennusunia. Ap.t.2:17

Mark.16: 17-18

Ja niitä, jotka uskovat,
seuraavat nämä tunnusmerkit:
Minun nimissäni he ajavat pois
pahoja henkiä. He puhuvat
vierailla kielillä. He tarttuvat
käsin käärmeisiin, ja vaikka he
juovat tappavaa myrkkyä, se ei
vahingoita heitä. He panevat
kätensä sairaiden päälle, ja
nämä paranevat."

Sisällys luettelo:

Sivu 2 Villapuram

Sivu 3 Kylä Missioita
Sivu 4 Intia tarvitsee
Herätystä

Näin maaseuduilla ja kaukana
suurista kaupungeista
pastorilla on monta virkaa
hoidettavana. Ihmiset ovat niin
huonosti
koulutettuja
joten heillä ei
ole minkäänlaista
ymmärrystä
siitä kuinka
heitä käytetään
hyväki. On upeaa että pastorit
ovat sitoutuneet
lähimmäistensä hoitamiseen
hyvin kirjaimellisesti.
Perustetaan hoito koteja
lapsille ja vanhuksille ja siinä
välissä eläville avuttomille.

Sivu 5 Missä Herran henki
siellä on vapaus
Sivu 6 Tue työtä

Sivu 7 Tapahtumia ja
matkoja

Neuvotaan jokapäiväisessä
elämässä ja haetaan
koulutuspaikkoja nuorille ja
kerätään varoja nähin
tarpeisiin. Hyvin
moni heistä elää
hyvin köyhää
elämää mutta he
antavat
kaikkensa.
Koen että olen
tullut tänne
tuomaan Herätystä
Parannusta ja Herran
Rakkautta
NYT ON VIIMEISIEN
PÄIVIEN AIKA!!!

Villapuram 11- 17.3.2013
Olin viikon evankeliointi matkalla Villapuramissa nuoren Pastori Jebasonin kanssa. Mahtava
matka! Ihan siis mieletön matka. Paljon parantumisia ja henkien ulos ajoa ja sain kastaa
yhden miehen ja hänen poikansa ja hänen perheelle lahjoitimme pyörän ja ison teekannun
jonka kanssa hän voi ajaa kaduilla ja myydä teetä ja näin tienata elantonsa viidelle
lapselleen ja vaimolleen. Se oli upea asia! Julistaa Avoimia taivaita kirkossa ja taas ajaa
henkiä ja henkivaltoja ihmisistä! Herra piti kiireisenä.

Kaste

Kävimme evankelioimassa Davidin perheelle alkuviikosta.
David ja hänen poikansa John olivat halukkaita tulemaan
kasteelle. David oli aiemmin osallistunut kirkon toimintaan
mutta sitten jättänyt sen. Nyt Herra kosketti ja näin he yhdessä
poikansa kanssa päättivät tulla kasteelle. Tulimme tosi kauniille
ja puhtaalle järvelle Davidin ja hänen perheensä kanssa. Kaste
tilaisuus oli upea ja Herran rauha ympäröi meitä. Pyhä Henki
laskeutui Davidin ylle kun hän nousi ylös vedestä ja siinä
samassa hän alkoi puhumaan kielillä. Myöhemmin kirkossa
hän kertoi todituksensa kuinka hän oli täyttynyt Pyhästä
Hengestä ja hän ei voinut puhua kolmeen päivään, hän voi
vain ylistää Herraa. Herra kosketti hyvin syvästi.
Se että Jumala oli laittanut sydämelleni tuon pyörä/ tee
busineksen oli ollut hänelle viimeinen todistus siitä että Jumala
kuulee rukouksemme. Ylistimme kirkossa ja tanssimme kiitosta
Herralle. Kiitos myös sinulle joka olet tässä mukana tukemassa!

Pääsiäinen Mercy Homessa

Linkeissä muutama video pääsiäisen vietosta Mercy Homessa
HAPPY EASTER FROM Mercy Home 2013: http://youtu.be/eAhNHY55igw
Easter Feet washing and Holy Communion 30.3.2013 : http://youtu.be/mcs0AWZchTY

Kylämissioita
Kylämissioissa
menemme kyliin
tapaamaan uusia
ihmisiä ja viemään
heille Evankeliumia.
Työskentelemme
nuorten ja lasten

KADALADI
2.3.2013

kanssa, mutta aina
paikalle tulee väkeä
nuoria sekä vanhoja ja
päättämme
kokouksemme upeisiin
rukoustilaisuuksiin,
missä ajamme pois

VENGAVELLU
R
3.3.2013

henkiä ja henkivaltoja
ja saamme nähdä
parantumisia ja
vapautumisia.
Villapuramissa ollessani
sain painia tälläisten
henkien valtaaman

KALABADI
6.3.2012

neljän tunnin aikana
koska aina tuli joku
uusi henki ja antoi
uuden nimen.
Kolmetoista vuotta
oli vapautunut ja
hän oli kärsinyt kovista
parantunut.
kivuista selässään ja nyt
ne olivat poissa.
Toisinaan henget ovat
Kävimme tämän
rouvan luona ( kuva
vasemalla)
rukoilemassa. Pastori
Jabastin on ottanut
hänet omaan
selän alueella ja tuovat suojelukseensa. Talon
sisällä on vesipumppu
kipuja, mutta nyt hän

Tiru 19.3.13

miehen kanssa melkein
neljä tuntia mutta sitten
tuli vapautus. Silmät
kirkkaina mies pystyi
kertomaan oman
nimensä ja ikänsä mikä
ei onnistunut näiden

TIRUVANNAM
ALAI KIRKKO
10.3.2013

mutta maan omistaja
on antanut hänelle
luvan asua siinä. Alussa
naisen tytär asui myös
siellä, mutta kylän
miehen tulivat ja
uhkasivat raiskata hänet
ja hänen tyttärensä
Onneksi pastori

Jabastin sai hankittua
tyttärelle työpaikan

20.2.
Mazim Lacer
Facer Possim

kaupungista, joten hän
pääsi turvaan.
Kangee 19.3.13
Mallavadi 20.3.13
Kalasapakkam 23.3.13
Kokouksissa kaikki
haluavat antaa
elämänsä Jeesukselle,
Hän on niin läsnä
näissä kokouksissa !

Intia tarvitsee Herätystä !!!
Se on iloinen asia että saa kertoa Jumalan
rakkaudesta eri seurakunnissa. Raamatussahan
sanotaan näin: Jumala on rakastanut maailmaa
niin paljon, että antoi ainokaisen Poikansa, jottei
yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen

vaan saisi iankaikkisen elämän. Intiassa
lähimäisen rakkaus on hyvin outo käsite. Täällä
ei yleensäkään halailla ja näytetä tunteita toisille.
Mutta pinnan alla kuohuu. Niin paljon on
lehdistä saannut lukea kauhu kertomuksia naisten

vaan ihan kaikkialla
maailmassa.

TIRUVANNAMALAI
MERCY HOME

INTIA TARVITSEE
HERÄTYSTÄ

VENGAJAVELLUR

VILLAPURAM

raiskauksista ja lasten
hyväksikäytöstä.
Kristittyjen
vainoamisesta ja
tappamisista. Näistä
merkeistä päätellen
olemme hyvin lähellä
uutta Herran tulemista.
Kaikki pahuus tulee
päivän valoon.
Tätähän ei tietysti
tapahdu vain täällä

Suuret
itsemurhatilastot jotka
johtuvat ihan yleisesti

siitä että taloudellisesti
ollaan ajauduttu liian
ahtaalle.
Lainakierteisiin
joutuneella ei ole
mitään muuta ulos
pääsyä kuin itsemurha.
Koronkiskureilla on
helpot päivät, mutta
hyvin kalliilla hinnalla.
Ihmishengellä ei näytä
olevan mitään arvoa.

Walesin herätyksessä
jossa pubit muuttuivat
ylistyspaikoiksi ja
naapurit auttoivat ja
tukivat toisiaan.
Velkojat antoivat
anteeksi velallisilleen.
Työt lopetettiin klo
15.00 ja sitten kiireesti
mentiin kotiin ja
vaihdettiin puhtaat
vaatteet päälle ja
kiirehdittiin kirkkoon.
Rakkaus täytti koko
maan. Tämä herätys
muutti koko maailmaa.
JATKUU SIVU 5

Missä on Herran henki siellä on vapaus

sivulta 4

Vaikka herätyksiä on ollut kautta aikojen tällä herätyksellä oli se erikoinen piirre että se
vaikutti yhteiskunta rakenteisiin asti. Enää ei ollut rikollisuutta joten poliiseja ei tarvittu
rikollisten kiinniottamiseen. Viina ei enää maittanut vaan nyt ylistettiin pubeissa ja
luettiin Raamattua. Sairaalat tyhjenivät joten lääkerit ja sairaanhoitajatkin joutuivat
muihin töihin. Kuullessani täällä ihmisten vaikeuksista, velkakierteistä, sairauksista,
pahoinpitelyistä, lasten hyväksi käytöstä, naisten hyväksi käytöstä ja itsemurhatilastoista
näen, että ihmisellä ei ole enää mitään mahdollisuutta muuttaa tätä vaan tässä
tarvitaan todellista Isän väliintuloa eli Herätystä. Semmoisia rahoja mitä tämänkin
maan rakentamiseen tarvittaisiin ei ole olemassakaan. Nyt tarvitaan todellista
rakentajaa eli Taivaan Isään joka voi vapauttaa lapsensa kaikista voimista ja valloista,
sairauksista ja veloista ja tuoda uuden alun tällekkin maalle. Maailmalla puhutaan
herätyksen profetioista, suurista herätyksen aalloista mitkä tulevat vavisuttamaan koko
maailmaa. Rukoilkaamme yhdessä että se tulisi pian jotta nämäkin ihmiset
vapautuisivat pimeydestään.
Aamen

MAALISKUU ON ISRAELIN AIKAA
Tämä vuosi on kymmenes juhla vuosi kun olen saannut palvellut Herraa. Mitään näin
mahtavaa työtä en ole koskaan kuvitellut saavani, mutta Herralla oli suunnitelmansa. Joka
vuosi olen ollut Israelissa Jeesuksen jalanjäljillä. Ensin oman pastorini järjestämillä matkoilla
ja myöhemmin olen itse järjestänyt näitä matkoja ystävilleni. Aivan mahtavaa aikaa!!!
Haikeana katselen näitä alku taipaleen kuvia kun kävin kasteella Jordan joella ja sitten
myöhemmin kun sain oman pappisvihkimykseni Tagbhassa, Galilean järvenrannalla paikassa
missä Jeesus ruokki 5000 ihmistä. Jalkoja pestessäni täytyin Pyhästä Hengestä ja en olisi
halunut lopettaa tuota toimitusta, vaan huusin Isälle että haluan näin pestä ja palvella kaikkia
ihmisiä Haluan palvella sinua missä kuljenkin ja Hän on minua kuljettanut. Välillä on tämä
kasvaminen tehnyt kipeää mutta siinä sitä kasvaa! Kiitos että olet kulkenut kanssani !

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
Apostolinen keskus Intiaan viite 2011
Intia Dalit-lasten orpokodin kummityö
Kiitos tuestasi

124435-74511 / Weo/ Dalit- lapsi projekti

Kristiina Keravuori, toiminnanjohtaja Helsinki www.weo.fi

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

Harvest matka Kasimiriin 1-19.5.2013 ja Sri Lankaan kesäkuussa
Mongolia kutsuu evankelointi matkalle
elokuussa 2013!
Lähde tukemaan matkojani rukouksin ja myös
taloudellisesti
World Evangelism Organisation ry
Nordea
Kansainvälinen tilinumero
FI68 10253000254204
BIC NDEAFIHH
Mongolia viite 1669
Oikein hyvää kevättä kaikille Siunauksin Kristiina

