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Matkalla...
Jeesus sanoo: Missä vain sinä kuljet , minä olen kanssasi !
Kesäkuun uutiskirje
Kotagiri Nuorten leiri
Coimbatoresta n.
50km bussilla ylös
korkealle vuorelle
kiemuraista
serpentiini tietä

2013
Henkiä ja henkivaltoja
Täällä se on
jokapäiväistä
evankelistan työtä,
henkivaltojen ulos ajo
sivu 2

Cape Town ja Lofdal
sivu 4

Kaupungin
keskustassa ja
maaseudulla
sivu 2

Henkiä ja henkivaltoja
Kaupungin
keskustassa ja
maaseudulla
Kirkko kokouksia

Kavithan koti
poltettiin koska he
olivat antaneet
elämänsä Jeesukselle
sivu 4

sivu 2

sivu 3

Etelä-Afrikan
herätyskokous
CapeTownissa

Aivan mahtava Jumalan mies ja profeetta.
Ihmeet ja merkit seurasivat hänen
palvelustyötään. Sain liittyä heidän
rukousryhmäänsä ja rukoilla ihmisille
kokouksissa. Kirkko jatkoi Herran työtä
herätyksen merkeissä ja Jumalan länsäolo oli
paikalla.

Kesäkuun 16 pvä lähdin kohti
Afrikkaa ja olin perillä Cape
Townnissa kesäkuun 18 pvä 48 tunnin
lentomatkan jälkeen iloisena mutta
väsyneenä.
Huonon ilman takia jouduimme
laskeutumaan Hyderbadin lentokentälle
joten myöhästyin jatkolennolta ja jouduin
odottamaan seuraavaa lentoa Mumbain
lentokentällä 24 tuntia. Ensimmäisen yön
vietin Cape Townin keskustassa Sea Pointin
alueella olevalla matkustaja kodissa ja sieltä
muutin Loftalin Hadasha-hotellille lähelle
kokouspaikkaa. Päivittäin meillä oli kuljetus
Lofdalin puisto alueelle missä kokouksia
pidettiin. Alueen vieressä on yksi näistä
suurista slummi alueista ja toisinaan siellä
voi olla koviakin mellakoita ja jengi
tappeluita.
Sain olla Todd Bentleyn pitämissä
kokouksissa kolmena iltana ja upeita
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Kun sitten koitti helluntaipäivä, he olivat
kaikki yhdessä koolla.Yhtäkkiä kuului
taivaalta kohahdus, kuin olisi käynyt raju
tuulenpuuska, ja se täytti koko sen talon,
jossa he olivat.He näkivät tulenlieskoja,
kuin kieliä, jotka jakautuivat ja
laskeutuivat itse kunkin päälle. He tulivat
täyteen Pyhää Henkeä ja alkoivat puhua
eri kielillä sitä mitä Henki antoi heille
parantumisia tapahtui. Kuurot saivat
kuulonsa ja sokeat näkönsä, syöpäsairaat
paranivat ja Herran länsäolo oli hyvin
voimakkaana paikalla. Missä on Jumalan
läsnäolo siellä on vapautus ja parannus!
Parantumisia parantumisten jälkeen aivan
mahtavaa!!! Sain myös voiman siirtoja ja
siunauksia Toddilta, juuri mitä olin tullut
täältä hakemaan.
Lauantaina ja sunnuntaina Todd’in piti olla
vielä paikalla mutta jotain tapahtui ja hän ei
tullutkaan paikalle, vaan Loftalin oma
Pastori Gustav du Toit piti nämä kokoukset.

Ensimmäinen viikko meni nopeasti ja kävin
puhumassa huumenuorten
kuntoutuskeskuksessa, mikä sijaitsee
Lofdalin puistossa. Siellä on myös Lofdalin
koulu ja hoitokoti.
Todd Bentleyn lähdettyä alkoi Revivalin
jatkotyöt ja seuraavalla viikolla olikin
keskiviikkona kokous pastoreille ja siellä Dr
Gustav kertoi lisää Revivalista ja sen
jatkohoidosta. Nyt kokoukset siirtyvät
slummialueelta Lofdalin Rukous talolle.
Isolle kirkolle joka sijaitsee vähän
rauhallisemmalla paikalla
Sunnuntaina 30.6. meillä oli aamukokous ja
illalla klo 18.00 Revival ja parannus kokous,
myös Etelä-Afrikan radio oli paikalla.
Kokoukset jatkuvat heinäkuussa joka pe-la ja
su. Näillä näkymin pääsen osallistumaan
heinäkuun 5-7 pvä pidettäviin Revival
kokouksiin. Siitä lisää ensi kuussa.
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Nuorten leiri Kotagiri’ssä
Ylhäällä Nilgirin vuoristossa noin 1800m
korkeudessa sijaitseva Fransiskaani-luostari
oli nuorten leirin pitopaikkana. Rinteillä on
paljon kirkkoja ja oli mahtava kuulla
kirkonkellojen kaunista soittoa
vuorenrinteillä. Lähetyssaarnaajat ympäri
maailman asettuivat tänne asumaan 1900
luvun alussa, paikan hyvän ilmaston takia.
Pastori Victorin seurakunnan järjestämällä
leirillä oli noin 70 nuorta ja kuusi pastoria
perheineen.
Leiri paikka oli hyvin kauniilla alueella
ja Pyhä Henki oli voimakkaasti läsnä.
Oli ihanaa vaihtelua olla raittiissa ja
puhtaassa ilmastossa. Katujen varsilla ei
ollut roskia vaan alue oli ihan erilainen
paikka kuin mikään muu tähän astisista
paikoista missä olen ollut.
Ohjelmaan kuului ylistystä, opetusta ja
vapaa-aikana pelaamista. Koska opetus
oli Tamilin kielellä käytin sen ajan
lähistön tee viljelmien ja kirkkojen
tutkimiseen.
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Henkiä ja henkivaltoja
Franklin vapautui
itsemurhan hengestä ja näki
Jeesuksen
Olimme Coimbatoren slummialueella kotikokouksessa jonne kerääntyi naisia
ympäristön kodeista. Rukoilimme ja
ylistimme ja jossain vaiheessa puhuin
Jumalan sanaa. Kokouksen lopussa rukoilin
kaikille kun eteeni tuli erään rouvan mies ja
pyysi myös rukousta. Ehdin vain sanoa että
sinussa on itsemurhan henki jolloin mies
kaatui lattialle ja pyöri siellä vähän aikaa.
Sitten tämä henki lähti ja oli kuin kirkkaus
olisi laskeutunut hänen ylleen. ” Minä näen
Jeesuksen”.
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Kaupungin keskustassa ja
maaseudulla
Kuvan nuoripoika parani vammastaan joka
hänellä on ollut ihan syntymästä saakka. Toinen
jalka kasvoi muutamia senttejä ja samalla kipu
poistui jalasta. Lantion alue korjaantui ja nän hän
pystyi kävelemään ja hyppimään! Kiitos ja kunnia
Jeesukselle hänen parantumisestaan.Olimme
tapaamassa Franklinin perhettä ja sieltä meitä
pyydettiin rukoilemaan naapuritalon pojalle ja
mehän menimme. Herra paransi ja se oli ihme.
Kaikki iloitsivat ja ylistivät Herraa!
sivulle 3

Tätä hän toisi useaan kertaan ja sitten hän
alkoi palelemaan ja tosiaan hänen kehonsa
oli ihan kylmä. Toista tuntia olimme siellä
heidän kanssaan ja pidin tätä nuorta miestä
sylissäni. Me rukoilimme ja ylistimme
Herraa Hänen mahtavasta työstään kun Hän
vapautti Franklinin.
Vaimo kertoi että ennen kokousen alkua mies
oli tullut hänen luoksensa ja kieltänyt häntä
menemästä tähän kokoukseen lasten kanssa,
mutta nyt hän oli tullut ja Herra oli
vapauttanut hänet henkien vallasta.
Kokouksen alussa mietin että miksi näissä
kokouksissa on vain naisia, mutta nyt Herra
toi sinne kaksi miestä jotka olivat Franklinin
ystäviä ja he halusivat myös saada
siunauksen Herralta. Koin että Herra on
kutsumassa nämä kolme miestä tekemään
työtä yhdessä. Yhden miehen sydän oli kuin
Daavidin sydän ja kun oli siitä kertomut
Franklin otti Raamatun ja luki saman asian
suoraan Raamatusta tälle miehelle. Näin
sana jonka sanoin tuli vahvistettua
Franklinin kautta suoraan Raamatusta.
Herra hyvä on.
Pois lähtiessä tuli vielä lisää miehiä
siunattavaksi koska sana ol kiertänyt pihalla
mitä Franklinille oli tapahtunut.
Seuraavana päivänä Franklin kertoi kuinka
hänestä oli samalla poistunut kaikki pahat
käytöstavat ja hän oli aivan kuin uudelleen
syntynyt.
sivulle 3
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Kirkko kokouksia ja
Revivalia eli herätystä
Intiaan
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Kaupungin keskustassa ja
maaseudulla

Coimbatoressa sain vierailla kolmessa eri
seurakunnassa saarnaamassa ja rukoilemassa.
Tilaisuudet olivat hyvin voimallisia ja Jeesus oli
läsnä ja Pyhä Henki liikkui keskellämme
parantaen ja koskettaen.

Kuvassa olemme 30km päässä Coimbatoren
keskustasta. Tulimme tänne moottoripyörillä ja
maja,ympäristö ja maisema oli kuin olisimme
saapuneet Afrikaan. Täällä kokoontuu Pastori
Victorin maaseutu seurakunta joka sunnuntai klo
neljän aikaan iltapäivällä.

Herätyksen tuulia tänne Intiaan ja kaikkiin
seurakuntiin, erityisesti tänne Etelä-Intiaan.
Henkiä ja henkivaltoja vastaan taistelemista ja
siihen että saadaan seurakunta liikkeelle.

Saimme rukoilla sairaiden puolesta ja julistaa
Herran sanaa. Tältä matkalta palasimme kotiin
vasta hyvin myöhään illalla. Väsyneenä mutta
iloisena.

Mikä siinä on että samat ihmiset tulevat kirkkoon
viikko viikon jälkeen eikä seurakunnat kasva vaan
päinvastoin pienenevät. Lähdetään etsimään
muutosta muualta koska me emme julista ja tee
niitä asioita mitä Jeesus on meitä kutsunut
tekemään.
Parantamaan sairaat, puhdistamaan spitaaliset ja
herättämään kuolleet. Näin saisimme tuotua
seurakunnalle sille kuuluvan voiman ja
auktoriteetin!
Meidän täytyy rohkeasti lähteä julistamaan
evankeliumia ja rukoilemaan sairaiden puolesta
jotta seurakunnasta tulisi elävä seurakunta, jotta
me todella tekisimme sitä mihin Jeesus on meitä
kutsumassa.
Mitä tapahtui kun Pyhä Henki laskeutui
opetuslasten ylle kun he olivat Ylähuoneella
rukoilemassa. Voima laskeutui heihin ja he
alkoivat puhumaan eri kielillä ja he lähtivät
voimallisesti julistamaan Jeesuksesta ja hänen
ylösnousemisestaan.
Näin koko maailma sai tietää Hänestä ja sitä samaa
työtä meidän pitäisi tehdä edelleen, julistaa ja
parantaa.
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Henkiä ja henkivaltoja
Shanmugam’in äiti on kirstitty mutta hänen
miehensä oli yhden näistä Pathra Kalin
temppeleiden johtajista. Kuollessaan hän
antoi yhdelle pojalleen vastuun omasta
työstään ja ojensi temppelinsä avaimet
nuorimmalle pojalleen Shanmugamille,
samalla kaikki kiroukset lankesivat hänen
ylleen. Shanmugam hyökkäsi useaan
otteeseen äitiään vastaan ja yritti repiä
hänen Raamattuaan ja kieltää Jeesuksen
kodissaan. Jossain vaiheessa äiti sain
Coimbatoren viranomaiset sulkemaan
temppelin mutta kiroukset ja henget
seurasivat Shanmugamia ja hänen elämänsä
ajautui itsetuhoon.
Pathra Kali on Jumala jota ylistävät Kamma
kastiin kuuluvat vanhemmat ihmiset ja
nuoremmat ylistävät hänen poikaansa
Hanumania. Hanuman auttaa Pathra Kalia ja
saa voiman häneltä. Kamman kasti on ryhmä
ihmisiä joita asustaa Andhra Pradeshissa,
Tamil Nadussa ja Karnatakassa.
Shanmugam'in kertomus:
Shanmugam ylisti Hanuman Jumalaa ja kun
me rukoilimme hänelle henki sanoi hänessä:
MInä olen Kamma naidu ja me jotka
kuulumme tähän kastiin emme halua ylistää
Jeesusta. Olen Hanuman ja teen pooja’ni
jotta saan voimani Pathra Kalilta. Annan
elämäni sinulle ja tässä vaiheessa
Shanmugam alkoi hakkaamaan päätänsä
lattiaan jonka me saimme estettyä tyynyn
kanssa. Koska tämä ei onnistunut henki
sanoi hänessä että vapauta käteni ja nilkkani
jotta voin viiltää ne auki, koska sekään ei
onnistunut Shanmugam alkoi puremaan
kieltään jonka me saimme myös estettyä.
Näytin hänelle lappua johon olin kirjoittanut
hänen nimensä ja kutsuin häntä, lopulta hän
sanoikin nimensä. Sitten olin kirjoittanut
paperille tekstin Jeesus tule ja näin
Shanmugan pystyi lukemaan sen tuosta
tekstistä ja kun hän sanoi että Jeesus tule
henki lähti hänestä ja hän vapautui.
Yleensä Hanumania palvovat päätyvät
itsemurhaan mikäli he eivät saa vapautusta
ennen tätä. Hanuman tarvitsee veri uhreja ja
Shanmugan oli yksi niistä
Shanmugan on nyt kotona ja lukee äitinsä
Raamatua. Hän on vapaa!!! Kiitos Jeesus.
Miettikää sitä kuinka moni länsimaalainekin
tulee tänne ja tekee näitä poojia tietämättä
mihin he ovat ajautumassa. Koko Intia on
näiden erilaisten henkien ja henkivaltojen
alaisia. Ei ihme että joka kokouksessa
saamme taistella näiden ihmisten
pelastukseksi ja vapautumiseksi.
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Kavithan koti poltettiin
Anthiurissa

Kapkaupunki (Kaapstad, Cape

Pastori John Gavindraj, vaimo Kavitha ja
heidän poikansa Saganthn, kotinsa raunioilla

Ylväs ja upea Pöytävuori on Kapkaupungin suurin
nähtävyys. Korkeutta vuorella on 1804m. Maisemat on
henkeä salpaavan kauniita ja suuri hiljaisuus ympäröi
sinua vaikka oletkin suuren kaupungin edustalla.Meitä
siunattiin aivan ihanalla tuulettomalla ja aurinkoisella
ilmalla. Usein vuoren huippua peittää orografinen pilvi
jota kutsutaan ”pöytäliinaksi”. Nyt ei ollut pöytäliinoja
eikä pilviä vaan ihanan kirkas päivä.

Takana on heidän uusi kirkkonsa Mahanaim
jonka nimi tulee Gen 32:2 Jaakob jatkoi
matkaansa, ja häntä vastaan tuli Jumalan
enkeleitä. Heidät nähdessään Jaakob sanoi:
"Tässä on Jumalan etuvartio." Niin paikka sai
nimekseen Mahanaim

Kavithan kertomus:
Tulemme varakkaasta Hindu perheestä
ja siellä on kauhistus jos joku antaa
elämänsä Jeesukselle se ei voi olla
mahdollista. Uskoon tultuamme
viisitoistavuotta sitten aloitimme
palvelustyön ja tällä alueella vuodesta
2001. Pidimme kotikokouksia ja
Mahanain kirkko valmistui 30 pvä
marraskuuta 2012.
Jotkut kadehtivat palvelustyötämme
koska tammikuun 29 pvä 2013 kirkon
takana sijaitseva kotimme poltettiin
maan tasalle. He sytyttivät talon
palamaan jollakin kerosiinin tapaisella
aineella ja sitten juoksivat karkuun.
Mitään ei jäännyt jäljelle vaan me
menetimme kaiken Onneksi ketään ei
vahingoittunut tulipalossa. Jumalan
armo suojeli meitä.
Edelleen me kohtaamme vaikeuksia
palvelustyössämme ja saamme olla
varuillamme , mutta uskon että Herra
siunaa ja suojelee meitä.
Rukoilkaa meidän palvelustyömme
puolesta!

Town

Asukkaita Kapkaupungissa on noin 3,7 miljoonaa
joista noin puolet on värillisiä ja toinen puoli on
aasialaisia ja valkoisia. Vasco da Gama oli yksi
ensimmäisistä merenkulkijoista joka toi tietoa
alueella asuvista paimentolaisista khoikhoista ja
metsästyksestä kiinnostuneista saneista.
Eurooppalaiset saapuivat tänne ensimmästä kertaa
1400 luvun lopulla. 1600 luvun lopulla paikalliset
joutuivat alistumaan eurooppalaisten valtaan.
Paikasta kehittyi kaunis ja vilkas kaupunki.
Tällä hetkellä kaupungissa on vallalla nk
apartheiden vastakohta. Työpaikkoja annetaan
vain tummille vaikka olisi vapaita paikkoja tarjolla
siihen ei haluta palkata valkoihoista vaan
odotetaan vaikka viisi vuotta jotta saataisin paikka
täytettyä tummalla työntekijällä. Kaupungin
laidoilla on suuria nk. ”svanti” alueita, joissa asuu
pääosin tummia, mutta myös valkoisia. Toisinaan
alueilla käydään suuria heimo sotia ja silloin on
paras pysytellä kaukana näistä paikoista. Svanti
alueen ihmiset ovat pääasiassa maaseuduilta
tulleita tummia jotka ovat täällä paremman
työpaikan haussa, mutta niitä on tarjolla hyvin
vähän.
Kaupungilla ei kannata liikuskella iltaisin jottei
tulisi ryöstetyksi. Huumeiden käyttäjiä on hyvin
paljon kaduilla.
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Lofdal...
Tohtori Gustav on syntynyt Sambiassa 1956 ja sieltä
hän on muutanut Kapkaupunkiin. Hänellä on suuri
rakkaus ihmisiä kohtaan ja tämä rakkaus sai hänet
perustamaan monia erilaisia keskuksia tarvitseville
Hän perusti Kraaifontein Christian Revival
Centre’n vuonna 1981, joka tunnetaan nykyisin
myös Lofdal International’ina.
Lofdal Internationalilla on kolme eri kampusta
joissa pidetään yhteensä 15 eri palvelua
sunnuntaisin.
Keskuksissa toimii keittiö missä valmistetaan
kuukaudessa ruokaa noin 120.000 nälkaiselle
Akateeminen koulu 253 oppilaalle
Huumeiden vieroitus keskus miehille sekä naisille
2 turvakotia hylätyille vauvoille
Viljelys projekti
Rukoillemme myös raskaana oleville
naimattomille äideille Elämän taloa (” House of
Life”) jonne he voivat tulla odotus ajaksi ja
synnyttämään lapsensa mieluummin kuin että he
tekisivät abortin. Lapsen syntymän jälkeen
annamme lapset adoptoitavaksi.

Keskuksesta ja Lofdalista voit lukea lisää:
http://www.drgustavdutoit.com/
Dr_Gustav_du_Toit/Welcome.html

Siunauksin
Kristiina

Kiitoksin
Kavitha
Lauantaina kesäkuun 6 pvä olin
saarnamassa Mahanin seurakunnassa ja
sain tuoda herätyksen tuulia tähän
seurakuntaan.

Kaunis kaupunki ja kannattaa kierellä alueilla
missä on myös muuta väkeä ja nähtävyyksiä täällä
piisaa. Päiväsaikaan kaupunki on mitä kaunein
paikka.

Herra hyvä on !
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Matkalla maailmalla
Työskentely Etelä-Afrikassa jatkuu.............

Lähde tukemaan matkojani rukouksin ja myös
taloudellisesti
Intia ja ....Sri Lanka
World Evangelism Organisation ry
Nordea
Kansainvälinen tilinumero
FI68 10253000254204
viite 5555
Hyvää kesän jatkoa
Siunauksin Kristiina

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
Intia Dalit-lasten orpokodin kummityö
Kiitos tuestasi

124435-74511 / Weo/ Dalit- lapsi projekti

Kristiina Keravuori, toiminnanjohtaja Helsinki http://www.weo.fi/tue-tyota

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

