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Matkalla...
Taivas on Herran taivas, mutta maan hän on antanut ihmisten lapsille. Ps.115:16
World Evangelism Organisation www.weo.fi

Ruckmanin tarina,
Maasaanan ja Jeevan
tarina.. vaputumisia
hengistä ja
henkivalloista

Tiruvannamalain ja
Chennain missioita
yhdessä Tony’n
( Anthony), Pastori
Jabastinin ja Pastori
Kananin kanssa

Voimallisia kokouksia

Uusimaan Intian
viisumia Cape
Towniin, EteläAfrikaan.

Tue Työtä
Sivu 6
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Sivu 2
Sivu 3

Coimbatoressa

Sivu 4

Alussa Jumala loi
Taivaat ja maan

Kenellä on vastuu ?
Uskon että ihmisellä. Näin ollen
meidän täytyy ottaa vastuu
tekemisistämme ja ruveta
korjaamaan tätä soppaa minkä
olemme saaneet aikaan.
Nyt on aika astua puimatantereelle ja
aloittaa sadonkorjuu!

Jumala katsoi kaikkea tekemäänsä ja
kaikki oli Hyvää

Herra, meidän Herramme, kuinka
korkea onkaan sinun nimesi kaikessa
maassa, sinun, joka olet asettanut
valtasuuruutesi taivaitten ylitse!
Lasten ja imeväisten suusta sinä
perustit voiman vastustajaisi tähden,
että kukistaisit vihollisen ja
kostonhimoisen Kun minä katselen
sinun taivastasi, sinun sormiesi tekoa,
kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet luonut
niin mikä on ihminen, että sinä
häntä muistat, tai ihmislapsi, että
pidät hänestä huolen? Ja kuitenkin
sinä teit hänestä lähes jumal'olennon,
sinä seppelöitsit hänet kunnialla ja
kirkkaudella; panit hänet
hallitsemaan kättesi tekoja, asetit
kaikki hänen jalkainsa alle.Ps. 8:1-6
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Mutta
Yhden ihmisen kautta synti tuli
maailmaan
Minne maailma on menossa,
maailma jonka Jumala on antanut
ihmisten hoitoon?

Kiitos siitä Jumalalle, että Hän on
antanut Taivaan valtakunnasta
meille avuksi ainokaisen poikansa
Kuninkaiden Kuninkaan. Se osoittaa
että Hän meistä välittää!
Aamen

Kaikki sodat ja väkivalta ja ihmisten
kauheat teot eivät ole tulleet
Jumalalta vaan ihmiseltä.
Elokuu 1
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Nyt olimme yhdessä rukoilemassa
Ruchamanille. Tankamani ja sanoi että
minä en lähde täältä. Minä ( Tankamani)
Ruckmani on 28 vuotias ja naimisissa
miehen kanssa jonka vaimo kuoli kymmenen aioin estää sen että mieheni uusi vaimo
vuotta sitten. Vaimon nimi oli Tankamani ja ei tule saamaan lasta. Minä tulen
tappamaan kaikki hänen lapsensa.
heillä on yksi yhteinen poika.
Rukoilimme hänelle kirkolla ja sitten
Tankamanin kuoltua tämän henki siirtyi jatkoimme rukoilemista hänen
kylällä useisiin naisiin ja kerrotiin että
kotonaan. Henki oli hyvin haluton
tämä henki yleensä tappoi nämä uhrinsa lähtemään uhristaan. Tankamani ei
jollain tavalla. Jossain vaiheessa tämä
antanut Ruckmanin tulla esille
henki siirtyi erääseen naiseen nimeltä
ollenkaan joten meillä oli suuria
Santhamani ja hän oli Ruchamanin
vaikeuksia saada häneen yhteyttä.
ystävä. Santhaman kuoli vuosi sitten ja
Mutta yhtenä hetkenä hänen katseensa
Ruchkamani meni hautaamaan
kirkastui ja Ruckmani oli paikalla ja näin
ystäväänsä Santkamania kun
saimme keskustella hänen kanssaan ja
Tankamanin ja Santkamanin henget
sitten henki poistui hänen suunsa kautta
siirtyivät häneen. Santkaman sanoi että
ulos. Herran rauha täytti hänet ja hän oli
minä halaun tulla häneen asumaan
vapaa. Aviomies oli sanonut että jos hän
yhdessä Tankamanin kanssa.On yleisesti tulee tuosta vapautumaan Minä tulen
tunnettua että ei kannata mennä lähelle antamaan elämäni Jeesukselle.
kuolleita jos tietää että heissä vaikuttaa
Poistimme kodista kaikki
jokin henki. Ainakin on paras pitää suu
hindupalvontaan kuuluvat esineet.
kiinni. Suu on se aukko mistä henget
Rappusten alkupäässä maan sisälle oli
pääsevät sisälle ihmiseen.
kaivettu jonkilainen loitsu foliopaperiin.
Ruckman oli kokouksessamme
kirjoitettuna. Kaivoimme sen myös pois
muutama kuukausi sitten mutta hän
maasta Näin me tuhosimme viholliselta
poistui sieltä kesken kaiken ja uskon että mahdollisuuden palata tähän taloon
nämä henget joska asuivat hänessä
näiden henkien kautta. Siunasimme
ajoivat hänet pois tästä tilaisuudesta
talon ja pyhitimme sen Jeesukselle. Nyt
koska he pelkäsivät Jeesusta.
oli rauha laskeutunut Ruckmanin
Jossain vaiheessa Ruchamaniin on tullut sydämeen.

Ruckmanin tarina

myös kaksi muuta henkeä joiden nimet
olivat Anand ja Raj. Nämä henget
sanoivat että he näkivät kuinka
Ruckman kulki heidän ohitsensa ja he
pitivät hänen kehostaan ja näin he
päättivät tulla häneen asumaan.
Pastori Victor oli rukoilemassa hänelle
viikkoa ennen kuin saavuin
Coimpatoreen ja silloin Ruchamani
vapautui kolmesta hengestä
Santkamanista, Anand’ista ja Raj’ista.
Vielä jäi Tankamani’n henki sinne
asumaan.
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Seuraavan viikon aikana Ruckman on
päässyt takaisin omaan elämäänsä ja käy
nyt töissä. Enään ei ole ollut sellaisia
häiriöitä ja kohtauksia. Kiitos Herran.

Maasaanan ja Jeeva
He menivät naimisiin kaksivuotta sitten ja
avioliitto alkoi karuitumaan koska mies alkoi
juomaan. Tätä juomista jatkui ja itsemurha
aikomukset tulivat miehelle mieleen. Hän
hakkasi vaimoaan ja huusi hänelle kirouksia.
Kaikilla heidän ympärillään oli paha olla.
Avioliitto on nk. rakkaus avioliitto ja sitä ei

hyväksytä yleiseti Intiassa, joten he eivät
saanneet mitään tukea ympäriltään vaan
päin vastoin. Nyt Maasaanan ja Jeeva olivat
kirkossamme ja he tulivat sinne isoäidin
kutsusta joka on käynyt tässä seurakunnassa
rukoilemassa.
Isoäiti toi myös miehensä rukoiltavaksi, joka
on entinen alkoholisti ja menettänyt näkönsä
sen takia. Rukoilimme ensin tälle miehelle ja
hänen näkökykynsä parani huomattavasti.
Hän oli myös kärsinyt kovasta selkäkivusta.
Huomasin että hänen jalkansa olivat eri
mittaiset ja niin me komensimme jalkojen
kasvamaan saman mittaisiksi ja näin siinä
tapahtui. Toinen jalka kasvoi noin
kaksisenttiä ja näin myös selkäkipu poistui.
Nyt oli Maasaanan vuoro ja heti hän alkoi
oireilemaan ja kiemurtelemaan lattialla. Nyt
alkoi kova taistelu hänen kanssaan. Yllättäen
hänen kauttaan puhuikin hänen ystävänsä
Ashok. Ashok oli kuollut muutama vuosi
sitten ja hän oli ottanut silloin Maasaanan
ruumiin käyttöönsä. Muutamilla
komennuksia henki poistui ja näin
Maasaanan oli vapaa.
Kiitos Jeesus

ja julistakaa: Taivasten
valtakunta on käsillä
Parantakaa sairaita,
herättäkää kuolleita,
puhdistakaa
spitaalisia ajakaa pois
pahoja henkiä.
Lahjaksi olette
saaneet , lahjaksi
antakaa... Matt.10 7

Elokuu 2
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Pastorii Jabastin, Tony ja minä

Tony saapui Australiasta heinäkuun
alussa ja teimme yhdessä Missioita
Tiruvannamalain ympäristössä
pastori Jabastinin ja Pastori
Karnanin kanssa.
Oli tosi kiva evankelioida näiden
ystävieni kanssa Intian maisemissa.
Ihmeet ja merkit seurasivat!
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Tony oli hyvin iloinen uudesta
kokemuksestaan saarnata ja
rukoilla. Tony on hyvin voimallinen
rukoilija. Hänen isovanhempansa
ovat olleet lähteyssaarnaajina Hong
Kongissa. Tonylla on ollut myös
tälläinen sisäinen halu lähteä
maailmalle ja nyt hän oli tätä
kutsuaan täyttämässä.

3

pakollista ja siinä noudatetaan lakia
hyvinkin kirjaimellisesti.
Tiruvannamalaista lähdimme
Chennaihin. Olin saannut kutsun
saapua End Time Revival
seurakuntaan puhumaan ja halusin
ottaa Tonin mukaani.

Ilokseni saimme molemmat puhua
ja rukoilla noin 300 lle
Sopeutuminen uuteen kulttuuriin on
seurakuntalaiselle. Parantumisia ja
Tiruvannamalain kirkossa pidimme aina vaikeaa. Myös Tony koki sitä
vapautumisia tapahtui. Upea
rukous ja parannus iltoja
samaa kuin minä että aivot
kokous! Saimme myös kutsun
perjantaisin, lauantaisin ja
ikäänkuin kääntyivät ympäri koska
saapua 7.9. pidettävään nuorten
sunnuntaisin kello 18.00- 21.00
heillä on niin erilainen ajatustapa
konferenssiin Chennaissa minne
Perjantai iltaisin jatkoimme rukousta tehdä asioita. Intiassa on sääntöjä
odotetaan 8000 nuorta saapuvaksi.
aina kello yhteen asti.
joita pitäsi noudattaa mutta mitään
ei noudateta. Kuitenkin kaikki sujuu Kokouksen jälkeen Toni jatkoi
Sunnuntain kokouksiin alkoi tulla
matkaansa Delhiin ja minä palasin
joka on mielestäni suuri ihme.
uusia ihmisiä ja koin sen hyväksi
Tiruvannamalaihin pakkaamaan
asiaksi Pastori Jabastinille.
Tony totesi että Intia on maa joka on tavaroitani. Olen muuttamassa
Rukoukset toivat uusia tuulia tähän hajoamassa ja siltä se näyttääkin kun Coimbatoreen kahdeksi viikoksi ja sieltä
seurakuntaan. Koen että tämä on
kuljet näissä kaupungeissa, missä
menen Chennain kokoukseen
yksi töistäni täällä Intiassa. Auttaa
ihmiset asuvat roskien, eläinten ,
syyskuussa ja sitten lähden uusimaan
pastoreita ja uusia seurakuntia.
viisumiani Cape Towniin. Samalla
autojen ja mopojen keskellä. Meteli
osallistun pastoreiden kokoukseen ja
on päätä huimaava. Mikäli et jo ole
Kylämissiot olivat voimallisia
Revivaliin, seuraavat kaksi kuukautta,
menettänyt kuuloasi niin täällä se
kokouksia ja Jumala siunasi ihmisiä .
jos Herra suo.
tapahtuu. Tööttääminen on
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Coimbatore
Vapautumisia hengistä ja henkivaaloista, parantumisia Herra hyvä on !

Coimbatoressa aina tapahtuu ja
täällä mennään kovaa. Täytyy yrittää
muistaa pitää ainakin yksi vapaa päivä
ja levätä!

kotivierailuilla ja pidimme yhden
kokouksen erään perheen luonna missä
oli ainakin 25 ihmistä. Rukouksia
parantumisia, profetioita ja
vapautumisia.

28 päivä elokuuta menimme junalla
Coimbatoren keskustan lähellä
Muutin siis pois Tiruvannamalaista ja
sijaitsevaan kaupungin osaan.
asetuin Coimbatoreen asumaan Pastori Osallistuimme kahteen isoon
Victorin ja hänen perheensä luokse Näin rukouskokoukseen ja ihmeet ja merkit
asumiseni on hyvin edullista koska
seurasivat meitä!
jaamme kulut keskenämme.
29.8 kotona kävi useita ihmsiä
Coimbatore on hyvin lähellä vuoria
rukoiltavana ja vapautumisa hengistä ja
joten sieltä tulee viileämpää ilmaa tänne henkivalloista, parantumisia ja
kaupunkiin. En koe että täällä on yhtä
pelastumisia. Illalla lähdimme
kuumaa kuin Tiruvannamalissa vaikka
rukoilemaan perheille ja samalla
täällä onkin kuumaa.
matkalla kävimme siunaamassa noin 50
nuorta, hindua ja muslimia heidän
Ensimmäisenä viikonloppuna pidimme
opiskelu keskuksessaan. Heistä noin 20
kirkkoa yhdessä pastorin kanssa ja
halusi muutoksen elämäänsä ja näin he
sitten lähdimme maaseudulle erääseen
antoivat elämänsä Herralle. Sieltä
pieneen ryhmään jossa saimme
jatkomme matkaamme kahteen eri
työskenellä Ruckmanin kanssa. Henkien
kotiin rukoilemaan. Kotimatkalla sain
ulos ajoa sekä talon siunaamista.
siunata erästä nuorta alkoholistia joka
kaatui edessäni rautatie ylitys -sillan
Seuraavana aamuna kävimme
kohdalla. Kaikki ympärillämme
työpaikka siunaamisilla ja kotien
siunaamisilla. Illalla tuli myös kotiimme katsoivat kuinka me yleensä voimme
ihmisiä rukoiltavaski. 27.8. olimme taas puhua humalaisen kanssa saatikka
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siunata. Nuori mies ei halunut poistua
seurastamme koska koki niin suurta
rakkautta keskellämme. Joskus me
emme vaan saa rakkautta. Intia on
varmaan yksi näistä maista missä ei
paljoa rakkautta osoiteta.
30.8 olimme nk lepopäivällä. Haimme
vain matkaliput Chennain matkalle. Nyt
pääsen oikein nukkumaan bussissa.
Matka kestää yhdeksän tuntia joten on
ihan kiva nukkua Volvo bussissa läpi
yön. Tämä on oikein hieno bussi.
Harvinaista herkkua täällä Intiassa.

31.8. Olimme pastorin vaimon siskon
kotona rukoilemassa hänen
työkavereilleen.
Kuinka Herra kuulekaan meidän
rukouksemme, mikään ei mene ohi
hänen korviensa!

Kiitos tästä upeasta kuukaudesta
Herra...
Matka jatkuu....

Elokuu 4

Intian viisumin hakuun Etelä-Afrikaan 8.9.2013
Tarkoituksenani on osallistua pastoreiden kokoukseen Cape Townissa. Kokoukset alkavat 8.9 mutta
Chennain kokouksen takia pääsen paikalle vasta 9.9. Tulen olemaan Etelä-Afrikkassa kaksi-kolme
kuukautta missä saan palvella Herraa Herätyskokouksissa. Sieltä sitten palaan Intiaan jos Herra suo.

Olemme saanneet maata täältä Coimbatoresta

vuokralle ja tarkoituksenamme on rakentaa keskus
minne voimme majoitaa muutamia matkalaisia
Samoissa tiloissa toimii nuorten ilta opiskelu keskus ja
yläkerrassa toimii meidän seurakuntamme. Aloitimme

myös ruuan jakamisen kauduilla öisin nukkuville ihmisille. Kokemus oli tosi mahtava. Hätä on suuri mutta
niin oli myös ilo näiden ihmisten keskuudessa kun me saavuimme ruoka avustuksiemme kanssa.
Apua tarvitaan <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

Jumala ei erottele ihmisiä. Hän hyväksyy jokaisen joka pelkää häntä ja
noudattaa hänen tahtoaan kuului hän mihin kansaan tahansa
ELI
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
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

