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MATKALLA…
Minusta on tullut tämän evankeliumin palvelija, Jumalan antaman armolahjan perusteella !

Florida- Tallahassee
maaliskuu 2016
&
Kalifornia- Redding
Maaliskuun 28 päivä, 2016
Kaliforniaan, Bethel kirkkoon
kuuntelemaan upeita luentoja
ja opetuksia ja kuun lopussa
pidettävään Secret Place
kokoontumiseen. Tiistaina 5.4
kohti Azusa:n herätyskokousta
Los Angelesiin. Katso : https://
www.facebook.com/thecall/
videos/10154166089018578/?
pnref=story

Toukokuun lopussa
USA:ta Suomeen
Etsin majoitusta Suomesta
kesä-heinä-elokuuksi 2016.
Ota yhteyttä
kristiina.keravuori@gmail.com

Tulkaa hänen luokseen, elävän kiven luo, jonka ihmiset ovat
hylänneet mutta joka on Jumalan valitsema ja hänen silmissään
kallisarvoinen. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä
hengelliseksi rakennukseksi, pyhäksi papistoksi,
toimittaaksenne hengellisiä uhreja, jotka ovat Jumalalle otollisia
Jeesuksen Kristuksen tähden. Sanotaanhan Raamatussa: Katso, minä lasken Siioniin kulmakiven, valitun kiven, jonka
arvo on suuri. Joka häneen uskoo, ei joudu häpeään. Te, jotka
uskotte, saatte siis osaksenne tämän arvon ja kunnian, mutta
niille, jotka eivät usko, "kivestä, jonka rakentajat hylkäsivät, on
tullut kulmakivi, kompastuskivi ja kallio johon langetaan".
Koska he eivät tottele sanaa, he kompastuvat, ja se heidän
osakseen on määrättykin. Mutta te olette valittu suku,
kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa,
määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on
pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa. Ennen te ette olleet
kansa, mutta nyt te olette Jumalan kansa. Ennen te olitte armoa
vailla, mutta nyt on Jumala teidät armahtanut. 1Piet. 2: 4- 10

Siunauksin Kristiina
Kristiina
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Pääsiäisen ihme
Floridassa
Nyt on levon ja palautumisen
kausi sanoi Herra kun hän
kutsui minut tänne
Amerikkaan. Jumalan
valtakunnassa myös lepo on
yhtä tärkeää kuin työ.
Profetiassa istuin Jeesuksen
kanssa olohuoneen sohvalla ja
hän iloitsi siitä että sai vain
olla kanssani. Meidän täytyy
nähdä arvo kaikissa kausissa
minne Isä meidät kutsuu,
myös lepokaudessa raha on
tarpeen. Tässä kaudessa missä
nyt olen ja en pysty itse töitä
tekemään apusi on todella
tärkeää.
TODISTUS
Maaliskuu kului maatilalla
lepäillen ja kirkossa käyden.
Oma fyysinen kuntoni on ollut
hyvin heikko palattuani Aasian,
Intian ja Afrikan maista. Välillä
olen ollut vähän paremmassa
kunnossa ja sitten taas monta
päivää sängyssä makaillen.
Ystävät ovat rukoilleet ja on ollut
puhetta kirouksista, koska
jossain vaiheessa on
parantuminen on tapahtunut,
mutta sitten on taas tauti
palannut. Kipua joka puolella
kehoa, päästä jalkoihin.
Omituisia kokemuksia koska en
ole yleensä sairastellut
elämässäni. Kokemus on ollut
siis ihan uutta.
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Ylistimme ja sitten kuulimme Pääsiäisen evankeliumin ja
pikkuhiljaa kynttilöitä sammutettiin. Lopulta alttarilla
paloi vain yksi kynttilä ja vajosimme hiljaisuuteen ja
pimeyteen.. Ennen kuin tulimme kirkko saliin meille
annettiin kynä, naula ja paperi lappu ja nyt oli aika
kirjoittaa tuohon paperiin rukouksemme ja/tai
kiitoksemme.
Tämän jälkeen menimme jonossa alttarille ja
polvistuimme ristin eteen ja naulasimme nuo laput
ristille.
Tämä oli profetaalinen teko ja samalla muistin kuinka
opettajani Francis Hunter kertoi että Ristinpuussa on
kaikki meidän sairautemme ja meidän ei enää tarvitse
niitä itse kantaa. Itse asiassa olin jo hyvin epätoivoinen
näiden sairauksieni kanssa.
Kävelimme hiljaisuudessa pois kirkosta ja tunsin suurta
vapautusta. Tiesin että jotain oli tapahtunut.
Tuosta Pitkä perjantaista alkoi uusi eheytymiseni.
Kiitos Herran
Jumala on turvamme ja linnamme, auttajamme
hädän hetkellä. Sen tähden emme pelkää, vaikka maa
järkkyy,vaikka vuoret vaipuvat merten syvyyksiin.
Meret pauhaavat ja kuohuvat, vuoret vapisevat
Jumalan suuruuden edessä. Ps.46
Herra vahvistaa meitä ja parantaa meidät ! Amen

Pitkänä perjantaina menimme
ilta palvelukseen ja kirkko sali oli
ihan pimeänä lukuun ottamassa
kynttilöitä, jotka paloivat
alttarilla.
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TODISTUS : Sain kuulla mahtavan todistuksen Filippiineiltä, jossa olimme käyneet
rukoilemassa eräälle rouvalle. Hän oli sairastunut syöpään ja se oli levinnyt ympäri
hänen kehoaan. Olimme koko ryhmän kanssa vierailemassa tuossa perheessä. Nyt hänet
on todettu 100% terveeksi! Syövästä ei ole enää jälkeäkään! Mikä mahtava todistus siitä,
että Jeesus on sama eilen tänään ja ikuisesti. Että hänen nimissään kaikki nämä ihmeet
tapahtuvat. Amen

Viereisessä kuvassa on Pastori
Jebason Intiasta
ja hänen neljä opetuslastaan. Hänen luonaan
asuu myös 19-vuotias nuori mies Selwam, joka
on täysin antanut elämänsä Jeesukselle. Tällä
hetkellä tämä kuuden hengen pieni yhteisö
asuu pienen pienessä asunnossa ja nyt he ovat
etsimässä isompaa paikkaa missä asua.
Tällainen asunto löytyikin Tiruvannamalain lähistöltä, mutta nyt he tarvitsisivat
600 euroa jotta he voisivat maksaa etukäteismaksun. Pastori Jebasonin
sydämellä on nämä naiset ja miehet jotka ovat antaneet elämänsä Jeesukselle
ja ovat sen takia joutuneet vainotuksi perheidensä taholta. 1. 19-vuotias sisarAnu jonka vanhemmat ovat ajaneet hänen pois kotoa. Hänet oli vihitty 300 eri
Hindu temppeliin. 2. 17-vuotias sisar Veni hän on Anun sisko. Häntä on
käyttänyt hyväkseen heidän äitinsä salainen mies ystävä. Hän myös pakeni
vanhempiensa talosta. 3. 20- vuotias sisko Kottiswari, jonka vanhemmat antoivat
hänet kirkon työhön. 4. 43- vuotias sisko Sarswathi on köyhä leskirouva joka palveli 19 vuotta
Hindu temppeleissä. Hän on joutunut raiskatuksi useaan kertaan vuokranantajansa taholta.
Jokainen näistä naisista on käynyt ja käyvät aika ajoin taisteluja pahoja henkiä vastaan.
Monta vuotta työskentelyä Intiassa on tuonut minun sydämeeni tämän nuoren pastorin joka
suorastaan vetää puoleensa näitä vähempiosaisia leskiä, orpoja ja hylätyksi tulleita ihmisiä ja
haluan todella auttaa häntä tässä työssä mahdollisuuksieni mukaan. Nyt kohteena onkin hänen
auttamisensa kodin löytämisessä näille kaikille vähempi osaisille. Intiaa matkatessani sain tavata
monenmoisia ihmisiä ja tiedän että voin luottaa häneen 100%.
TULE MUKAAN OMALLA PANOKSELLASI ! YHDESSÄ VOIMME AUTTAA !!!
NORDEAN TILILLE : WORLD EVANGELISM ORGANISATION
FI68 10253000254204
VIITE 5050
World Evangelism Organisation
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Kutsun sinua tukemaan työtämme, jollain sinulle sopivalla summalla
kuukausittain. Esim 5 euroa, 10 euroa, 20 euroa, 50 euroa kuukaudessa
Teemme lähetystyötä kylissä ja kaupungeissa. Paikallisilla ei ole sellaisia
rahoja, joten yleensä WEO:n täytyy maksaa kaikki kustannukset
mukanaoleville (auto+bensat+ruoka+asuminen).
NORDEAN TILILLE
World Evangelism Organization ry
FI68 10253000254204
VIITE 5555
TAI MAKSA LUOTTOKORTILLA
PAYPAL LINKIN KAUTTA:
http://www.weo.fi/tue-tyota
RUKOUSAIHEITA
puhelin, kannettava tietokone &
luoton maksu
Matkan varrella tuemme kaikkia ihmisiä niiden lahjoitusten mukaan
mitä tilille
kertyy.

Luotan täysin Herraan ja siihen että Hän tuo avun
Siinä hän tarvitsee Sinua !
SIUNAUKSIN
KRISTIINA
Kiitos kaikista lahjoituksista <3
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Ps. Karnanin Love & Care orpo kodissa on viisi poikaa joita tuemme kuukausittain.
Päivittäin he ruokkivat n. 50 lasta Vengajavellu’in kylässä. Usambadin kylässä
tapahtunut ruokkiminen piti lopettaa koska alueen Hindu johtaja ei enää sallinut
sitä. Nyt lisäkustannuksia tulee siitä kun he joutuvat menemään sinne Auto- riksalla.
Tule yhden lapsen tukijaksi Oman lapsen tuki raha on 25 € kuukaudessa. Tai sitten
voit tukea muuten vain itsellesi sopivalla summalla kuukaudessa
Lahjoitukset voi maksaa tilille Nordea
FI61 1244 3500 0745 11/ Weo/ Dalit-lapsi projekti
Viestiin : Usambadin orpokoti
Vuoden 2015 tukiraha oli 1.426,47 €uroa
Kunnioita Herraa antamalla varoistasi ja kaiken satosi parhaimmasta,niin sinun
jyväaittasi täyttyvät runsaudella, ja viini pursuu sinun kuurnistasi. San 3: 9-10

P a s t o r i Jeb a s o n F S a m u e l . A v u s t u s Ja t k u u Vu o n n a 2 0 1 6 !
Mikäli haluat auttaa häntä hänen työnsä tukemisessa niin voit osallistua siihen,
laittamalla itsellesi sopivan summan Weo:n tilille alla olevalla viitteellä.
Kesäkuussa 2014 hänen kotiinsa murtauduttiin ja häneltä vietiin asiakkaiden
omistamaa kultaa n.300.000 rupian eli 3800 euron arvosta. Jatkamme edelleen tätä
avustusta vuonna 2016. Vuonna 2015 avustimme häntä 496,86 €urolla
NÄIN OLLEN HAASTAN JOKAISEN OSALLISTUMAAN PASTORI JEBASONIN
AVUSTUKSEEN. SINULLE SOPIVALLA SUMMALLA.
NORDEAN TILILLE
World Evangelism Organisation ry
FI68 10253000254204
VIITE 5050
Kiitos avustasi !
Siunauksin
Kristiina
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