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Matkalla
Huutakaa ja riemuitkaa, te siionin asukkaat! Suuri on Israelin Pyhä, hän, joka on
teidän keskellämme! Hän on siis keskellämme! Hallelujaa
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Kulkea Jumalan
suosiossa !

Torstaisin eri solut kokoontuvat yhdessä
jakamaan kokemuksiaan ja rukoilemaan.
Marraskuun 23 päivä meillä oli varojen
keruu tulevalle Intian matkalle Lofdalin
kirkolla. Tapahtumassa oli mukana
muutamia tunnettuja artisteja ja tarjolla oli
lammasvarrasta. Valitettavasti tämä
tilaisuus ei tuonut mitään tuloja meille.
Mutta tarkoituksena on pitää rukous
kokouksia ostoskeskusten yhteydessä missä
samalla myymme “hodareita” varojen
keräämiseksi.

Olemme kaikki kutsutut kulkemaan
Hänen suosiossaan !
Miten olikaan mahtava kuukausi! Päivät ja
viikot kuuluvat Hänen kanssaan. Niin monia
asioita tapahtui tämänkin kuukauden
aikana!
On vaikea selittää niitä kaikki mahtavia
asioita mitä on saanut kokea hengessä.
Henkeni vaeltaa kokoajan yhdessä Hänen
kanssaan Taivaissa. Lennämme kuin Kotkan
siivin yli kaikkien korkeuksien , Taivaalisten
metsien ja peltojen. Kokea todellista
vapautta maallisista. Siinä vaiheessa kun
minut kastettiin henki ja sielu erosivat
toisitaan ja saan olla Hänen läsnäolossaan
koko ajan ja Hän haluaa näyttää uusia
asioita Taivaallisista. Kuinka vähän olenkaan
saanut nähdä mutta kokoajan Hän näyttää
lisää!
JO tänne saapuessani sain profetian että en
tulee enää kulkemaan yksin vaan nyt
minulla tulee olemaan ystäviä mukanani.
Näin on käynytkin ja olen siitä hyvin iloinen.
Kuun alussa meillä oli Lofdal-konferenssin
päättäjäiset ja kaikki mahtavat Jumalan
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Sanot minulle: Lähde liikkeelle, mutta et ole
ilmoittanut minulle kenet tulet
lähettämään kanssani tälle matkalle. Sanot
että tunnet minut nimeltä ja että olen
saanut silmiesi edessä suosion
miehet ja naiset palasivat omille
evankeliointi paikoilleen maailmassa.
Jatkoin työtäni Lofdalin vapaaehtoisena
palvelijana huumenuorten keskuksessa ja
herätyskokouksissa joita meillä on aina
perjantaista sunnuntai iltaan.
Tiistaisin rukouskokoukset jokaisella eri
tapahtumapaikalla joita Lofdalilla on noin
viisitoista.
Keskiviikkoisin meillä on johtohenkilöiden
kokous, missä saamme vahvaa opetusta ja
Herran Sanaa.

Tällä hetkellä eletään hyvin kiireistä Joulun
alus aikaa. Herra sanoi että Joulukuu on
pimein kuukausi vuodessa. Tällöin ihmiset
keskittyvät vai materiaaliseen hyvään ja
itse se pääasia eli Jeesus ja Jumala
unohdetaan kokonaan. Näin näitä mietteitä
Jeesukselta joka puhuu meille päivittäin.
Kuukausi päättyi mahtavaan kokous-sarjaan
Caledonissa.
Ihmiset vapautuivat kahleista, elävän vetten
virrat alkoivat virtaamaan ihmisten
sisimmästä ja “uusi kaivo” elävä lähde
avattiin tässä seurakunnassa.
Heti ensimmäisenä päivänä Herra alkoi
vuodattamaan henkeään tähän
seurakuntaan ja ihmeet, merkit ja
parantumiset olivat jokaisessa kokouksessa
läsnä.
Herra Hyvä On!
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Tulkaa luokseni
"Totisesti: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan.
Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa.
Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Matt.
18:3-5

Apostoli Al & LorettaForniss

Lofdal Puisto

Funday & Vintage market

Caledon herätys!

Profeettoja

Theophany Ministries
International Corona, CA,
Amerikka.

Tarkoituksena on voittaa
jokainen sielu ja tehdä
heistä opetuslapsia.

Viikonlopun seminaari
Caledonissa oli mahtava.

Lofdalin seurakunnassa
koulutetaan myös
profeettoja.

Apostolien kätten kautta
tapahtui kansan
keskuudessa monia
tunnustekoja ja ihmeitä.
Myös Jerusalemin
ympärillä olevista
kaupungeista tuli ihmisiä
suurin joukoin. He toivat
mukanaan sairaita ja
saastaisten henkien
vaivaamia, ja kaikki
nämä tulivat terveiksi.
Apt.5.
Apostoli Al’in kokouksissa
kaikki paranivat! Hän
sanoi että hän ikäänkuin
skannaa ihmisiä ja näkee
heidän kaikki sairautensa
ja niiden syyt ja Herra
parantaa! Myös nekin
ihmiset jotka olivat salin
perällä kaatuivat ja
paranivat. Herran
läsnäolo oli kaikkialla!

Tehdä jokaisesta
uskovasta johtajia

Muusikko, laulaja Hugo
Nieuwoudt’in johdolla
saimme viettää kaunista
lauantai päivää Lofdalin
kirkolla.

Elää tehokasta elämää
Jumalan kunniaksi
Muuttaa elämiä!
Lofdalin puistossa
tapahtuu vapautumisia,
parantumisia ja
kuntoutusta. Täällä kaikki
huume- ja alkoholi
ongelmaiset pääsevät
kuntoutukseen
kolmenkuukauden ajaksi.
Miehet ja naiset saavat
työskenellä ja samalla
opiskella Herran Sanaa ja
osallistua kokouksiin.
Näiden kuntoutettavien
kanssa olen saanut
työskenellä ja Herra
tekee ihmeitä!

Mukana oli myös artisti /
koomikko Ashley Pienaar
ja Flavour tanssijat sekä
ystäväni Benicia joka on
myös muusikko ja
laulaja.
Upeita artisteja
moninaisine lahjoineen!
Ohjelma oli mahtava ja
myös tarjoilu.
Valitettavasti tilaisuuteen
saapui vain hyvin vähän
ihmisiä, joten tällä
tapahtumalla emme
saaneet kerättyä
minkäänlaisia varoja
tulevalle Intian
matkallemme, mutta me
emme lannistu vähällä
Herran suosio on
yllämme!

Tilaisuuden alkoivat
keskiviikkona ja päätyivät
sunnuntaina.
Pastori Mark ja Nancy
Amerikasta aloittivat
keskiviikkona ja torstaina
oli meidän vuoro Benician
kanssa. Viikonloppuna
saarnasi nuoriso pastori
Deon äitinsä Christinen
kanssa .
Kokoukset toivat
parantumisia Jeesuksen
ruumille eli
seurakunnalle! “Hänen
sisimmästään kumpuavat
elävän veden virrat” niin
kuin kirjoituksissa
sanotaan John 7:38
Avasimme myös uuden
kaivon mistä nyt virtaa
elävää vettä koko
Caledonin alueelle!

Sain osallistua yhteen
näistä koulutuksista ja
tässä kuvassa olenkin jo
istumassa Armon
istuimella ja
vastaanottamassa omaa
profetiaani ja siunustani
tähän työhön.
On ollut mahtavaa saada
olla täällä seurakunassa
josta on nyt tullut
henkinen kotini
maailmalla.
Lentää kuin Kotkan siivin
ja tuoda pelastusta ja
vapautusta kaikelle
kansalle!
Mikä onkaan
mahtavampi tehtävä
tässä maailmassa?
Siunauksin

He saavat nähdä Hänen kasvonsa ja heidän otsassaan on Hänen nimensä
World Evangelism Organisation www.weo.fi
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Jeesuksen nimessä
kaikki kansat tulevat
polvistumaan hänen edessään ja
tunnustamaan että hän on
Herra !!!
Me emme ole tulleet palvelemaan
Buddhaa, Allahia tai mitään
muita vieraita jumalia. Me
olemme tuleet palvelemaan Maan
ja Taivaan luojaa! Alussa Jumala
loi taivaat ja maan !
Kaikki on mahdollista sille joka
uskoo että Jeesus on Jumalan
poika, että hän on Kristus, että
hän on Messias joka tuli
maailmaan, että hän on
ylösnousemus ja elämä !
Hallelujah!!
Kaikki jotka uskoo että:
-olet sitä mitä Sana sanoo että
sinä olet..
-voit tehdä sitä mitä Sana sanoo
että sinä voit tehdä
- voit saada sitä mitä Sana sanoo
että voit saada
Et ole kirouksien alla vaan
Jumalan siunauksien alla ja että
-kaikki lupaukset mitkä hänellä on
5 Mooseksen kirjassa kuuluu
sinulle !
“Jos me kaikessa tottelemme
Herraa ja tarkoin noudatamme
hänen käskyjään”
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jotka hän meille antaa, niin Herra
asettaa teidät maan kaikkien
kansojen yläpuolelle.
2: Nämä siunaukset tulevat
teidän osaksenne, kun vain
tottelette Herraa, Jumalaanne.
3: "Herra siunaa teitä
kaikkialla, missä olettekin.

4: "Siunattuja ovat teidän
lapsenne, teidän maanne sato ja
teidän karjanne vasikat ja
karitsat.
5: "Siunattuja ovat teidän
viljakorinne ja
taikinakaukalonne.
6: "Olette siunattuja, kun
palaatte kotiin. Olette siunattuja,
kun lähdette matkaan.
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10: Kaikki kansat saavat nähdä,
että Herra on ottanut teidät
omaksi kansakseen, ja silloin ne
pelkäävät teitä.
11: Herra antaa teille runsain
mitoin kaikkea hyvää: teille
syntyy paljon lapsia, karjanne
lisääntyy ja viljelyksenne
tuottavat suuren sadon siinä
maassa, jonka Herra teidän
isillenne vannomallaan valalla on
luvannut antaa teille.
12: Herra avaa teille
aarreaittansa, taivaan, niin että
maa saa sadetta ajallaan, ja hän
siunaa teidän kaikki toimenne.
Te pystytte antamaan lainaa
monille muille kansoille, mutta
teidän itsenne ei tarvitse ottaa
lainaa muilta.
13: Herra asettaa teidät
ensimmäisiksi, ja te nousette
muiden silmissä aina vain
ylemmäksi, jos tottelette Herran,
Jumalanne, käskyjä, jotka minä
teille annan, ja noudatatte niitä ja
elätte niiden mukaan.

14: Ette saa poiketa oikealle
ettekä vasemmalle siltä tieltä,
7: "Herra antaa teidän voittaa
jonka minä teille osoitan. Älkää
vihollisenne, jotka nousevat teitä antautuko palvelemaan vieraita
vastaan. He hyökkäävät
jumalia. 5 Moos 28:1-14
kimppuunne yhtenä joukkona,
mutta hajaantuvat pakoon
kaikkiin suuntiin.
8: "Herra antaa teille
siunauksensa, hän siunaa viljaaittanne ja antaa teidän
menestyä kaikissa
hankkeissanne. Herra siunaa
teitä siinä maassa, jonka hän
teille antaa.
9: "Jos noudatatte Herran,
Jumalanne, käskyjä ja kuljette
hänen teitään, hän tekee teistä
pyhän kansansa, kuten hän on
teille vannonut.
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Siunauksin
Kristiina

Marraskuu 3

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei
yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen
elämän.
Tämä on suurin lahjoista tässä maailmassa!
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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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-Afrikasta ystävieni kanssa kohti Intiaa helmikuun 24 pvä 2014
Siunauksin Kristiina

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