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Matkalla...

Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta eivätkä sinne palaa vaan kastelevat maan, joka
hedelmöittyy ja versoo ja antaa kylväjälle siemenen ja nälkäiselle leivän, niin käy myös sanan, joka
minun suustani lähtee: se ei tyhjänä palaa vaan täyttää tehtävän, jonka minä sille annan, ja saa
menetymään kaiken, mitä varten sen lähetän. Jes. 55:10-11
syyskuu 2013
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jatkuvaan Herätys kokoukseen. Tulla
tänne evankelioimaan.

Matka jatkuu..
Intian lentokentällä tapahtui ihme!
Olin lähdössä pois Intiasta kolmen
matkalaukun ja yhden ison
kameralaukun kanssa. Pienin
matkalaukuista ja kameralaukkuni tulivat koneeseen.
Sanoin virkailijoille että maksan tietysti
kaikki kulut ylimääräisestä laukusta,
mutta se ei ollutkaan ihan niin helppoa
kuin luulin. Kävimme lippukassalla ja
sieltä taas takaisin lippuselvitykseen.
Koko ajan rukoilin ja odotin jotain
tapahtuvaksi. Nyt tunsin kuinka koin
ihan sisäistä paniikkia siitä että en
pääsisikään pois tästä maasta, joten
sanoin että maksan ihan mitä vaan
kunhan pääsen lähtemään. Lopulta
kentän johtaja tuli ja sanoi sinä voit nyt
lähteä ja että sinun ei pidä maksaa
laukuista mitään. Kiitin johtajaa tästä
upeasta siunauksesta ja tietysti Herraa!
Sitten juoksin matkavatara selvitykseen
ja sieltä tarkastus aseman toiselle
World Evangelism Organisation www.weo.fi

Kuningasprotea Etelä-Afrikan
kanssaliskukka

puolelle päästyäni tunsin suurta
vapautusta ja helpotusta. Tiesin nyt että
voin lähteä rauhallisin mielin eteenpäin
matkallani.
Intian viisumin uusiminen Cape
Townissa
Matkani jatkuu takaisin Cape Towniin
Etelä-Afrikkaan. Halusin palata tänne
uusimaan Intian viisumiani ja samalla
osallistumaan Lofdal.com kirkossa

Kokemukseni Intiassa, niin erilaisessa
kulttuurissa ovat olleet hyvinkin
sekavia ja väsyttäviä. En ymmärtänyt
sitä ennen kuin kentällä kun totesin
sellaisen vaaran että en pääsisi pois tästä
maasta. Mutta Taivaan Isä järjesti asiat ja
saavuin ajoissa Cape Towniin ja näin
pääsin osallistumaan pastoreiden
kokoukseen. Olen saanut olla upeiden
evankelistojen koulutuksessa ja
rukoilemassa Revival-kokouksissa
muiden palvelijoiden kanssa. Viikon
ohjelmaan kuuluu johtajien koulutusta
ja samalla osallistun Lofdalin profeetta
koulutukseen. Käymme myös
rukoilemassa nk. Swanti kaupungeissa,
missä asuu satoja tuhansia ihmisiä
hyvin köyhissä olo suhteissa. Nämä
alueet ovat hyvin vaarallisia. Alueilla eri
heimot taistelevat keskenään ja siellä
huumeet virtaa. Työttömiä on paljon ja
näin myös kaupungin kaduilla
hengailee “epäilyttävän näköisiä
tyyppejä” ja varkauksia ja murtoja
tapahtuu päivittäin
syyskuu 1
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Ruckmanin tarina
jatkuu...
Edellisessä kirjeessä kirjoitin kuinka
Ruckman jäi kotiinsa onnellisena
vapautumisensa jälkeen. Samalla
siunasimme hänen kotinsa, sekä otimme
kaikki eri Jumalien kuvat pois seiniltä ja
maahan kaivetun foliopaperiin kirjoitetun
loitsun. Tämä tapahtui sunnuntaina
Tiistaina Ruckman lähti katsomaan
miestänsä joka työskenteli pellolla
vuohien kanssa. Siellä Tankamanin
henki taas hyppäsi häneen.
Ruckmani oli hyvin huolissaan tästä
käännöksestä. Sunnuntaina
tulimme taas pikku kirkollemme
pitämään rukouskokousta ja
samalla Ruckmani alkoi
pyöriskelemään lattialla. Tankamani
ilmestyi taas hänessä ja kertoi
seuraavan tarinan: Menin takaisin
häneen kun hän tuli pellolle
miestänsä katsomaan. Heidän
kotiinsa en voinnut enää mennä,
koska se on nyt pyhitetty
Jeesukselle. Joten aina kun hän tuli
ulos menin häneen. Nyt taas
matkalla pikku kirkollemme
Tankamani hyppäsi häneen.
Rukoilimme hänelle ja hetkessä
Tankamani poistui hänestä. Jo tätä
ennen Ruckmani, hänen äitinsä
sekä eräs nuori nainen olivat
päättäneet että he haluaisivat
saada kasteen. Sovimme että
pidämme kasteen niin pikaisesti
kuin mahdollista. Aika löytyikin
kirkolta seuraavana keskiviikkona.
Matkamme jatkuu Ruckmanin
kanssa, mutta nyt hänellä on
Jeesuksen suoja omassa
elämässään. Uskon että näillä
hengillä ja henkivalloilla ei ole enää
mitään otetta häneen.
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Kasteessa teidät yhdessä hänen
kanssaan haudattiin ja herätettiin
eloon, kun uskoitte Jumalaan, joka
voimallaan herätti Kristuksen
kuolleista. Näin ollen enää en elä
minä vaan Jeesus minussa.
Jeesus sanoi: Kerron teille
totuuden, kukaan ei näe Taivaan
Valtakuntaan mikäli hän ei ole
syntynyt uudelleen ja vielä hän
sanoo: Kerron teille totuuden
kukaan ei voi astua sisälle Taivaan
Valtakuntaan mikäli hän ei ole
syntynyt vedestä ja Hengestä.
Voi tätä iloa maan päällä ja
taivaissa.
Ruckmanin nimi on nyt
kirjoitettuna Elämän kirjaan ja näin
hänen matkansa alkoi yhdessä
Jeesuksen kanssa.
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Chennain nuorten
kokous Dr. Nalini
Selvaraj kanssa
End Time Revival Ministries, Dr. Nalini
Selvaraj’in johdolla järjestivät mahtavan
nuorten kokouksen Chennaissa.
Tilat oli vuokrattu Jesus Calls Minitriltä
ja nuoria oli paikalla neljätuhatta.
Sain olla kutsuvieraiden joukossa ja
nauttia Herran läsnäolosta ja samalla
tutustua useisiin eri johtajiin ja ylistäjiin.
Ohjelmassa oli ylistystä, saarnaa ja
teatteria. Kertomuksia ja todistuksia.
Paikalla oli saarnas miehiä Singaporesta
ja Chennaista. Vieraita Englannista,
Kiinasta, Singaporesta ja minä
Suomesta.

Pastori Victor ja hänen poikansa
Gracesonin näky ja rukous
Ylistystä johti nuorten ryhmä joka oli
Jeesukselle.
Pastori Victor oli palaamassa kotiin
Coimbatoren vuoristosta sateisena
iltana ystävänsä kanssa. Tie oli liukas
ja kiemuraisella tiellä moottoripyörä
liukui kohti vuoren seinämää ja miehet
kaatuivat. Pastori Victor ja hänen
ystävänsä selvisivät tästä
onnettomuudesta pienillä
vaurioilla..Samaan aikaan kotona
Graceson näki unta kuinka Paholainen
tuli hänen luoksensa ja hän ymmärsi
että hänen isänsä oli vaarassa, silloin
hän huusi ääneen : Jeesus älä anna
minun isäni kuolla onnettomuudessa.
Jeesus tuli hänen luoksensa ja antoi
hänelle vettä juotavaksi, paholainen
joutui siirtymään pois ja näin hän tiesi
että isälle ei tapahdu mitään.

hyvin vaikuttava.

Ylistyksessä oli menoa ja meininkiä.
Nuoret hyppivät ja riemuitsivat, välillä
tuntui että koko lava hyppi ja heilui!
Dr. Nalinilla on upea palvelustyö
Intiassa ja he järjestävät tälläisiä
kokouksia nuorille aina kerran
vuodessa.
Tässä vierähti koko päivä, aina aamu
kymmenestä ilta kuuteen. Välillä
kävimme syömässä ja sitten taas lavalle.
Herra Hyvä On

syyskuu 2
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Todistuksia kokouksista
Kuulkaa, kaikki janoiset! Tulkaa veden ääreen! Hylätköön jumalaton tiensä ja väärintekijä juonensa, kääntyköön
takasin Herran luo, sillä hän armahtaa, turvautukoon Jumalaan, sillä hänen anteeksiantonsa on runsas Minun
ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne eivätkä teidän tienne ole minun teitäni. Sillä niin korkealla kuin taivas
kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat minun tieni teidän teittenne yläpuolella ja minun ajatukseni teidän
ajatuksenne yläpuolella ! Jes. 55:1, 7-9
Pastori Jaco

Profeetta Anton

Vieraita Amerikasta

Profeetat Anton ja Gustav

Tohtorit Newberry ja Linda

Dr.Gustavin
todistuksia kokouksista

ja parantumisia tapahtuu. He
sanoivat että se on hyvin
noloa jos sitä joutuu
profetoitavaksi kaiken
kansan eteen, mutta he
tulivat kokoukseen.
Kokouksessa kävi niin että
kun olin profetoinut
ensimmäiselle pariskunalle
Jumala kääntyi tämän
pariskunnan puoleen ja niin
kutsuin heidät eteeni ja
profetoin heille. Jumala antoi
tiedon sanan että Hän tulee
laittamaan rahaa heidän
käsiinsä ja Herra sanoi että
heidän poikansa jonka olisi
pitänyt olla yliopistossa
opiskelemassa, mutta rahan
puutteessa hän ei voinut
mennä sinne. Jumala sanoi
että kerro tälle pojalle että
tällä viikolla Jumala tulee
antamaan rahaa niin että hän
voi lähteä opiskelemaan.
Neljä päivää myöhemmin

eräs mies sanoi tälle pojalle
että minun tulee maksaa
sinun kaikki opiskelusi ja
kaikki siihen liittyvät
kustannukset koko
opiskelusi aikana.

ongelma. Näin Jumala
paransi myös hänen
polvensa.
Kahdeksankymmentä
vuotias nainen joka oli
istunut jo useita vuosia
rullatuolissa tuli kokoukseen
tyttärensä kanssa. Hänen
lantionsa oli vaurioitunut ja
hän ei pystynyt kävelemään.
Tytär hoisi äitiään pesi hänet,
siivosi ja laittoi ruuan, mutta
nyt hän käveli. Tytär ketoi
myöhemmin että nyt hänen
äitinsä käy hänelle kaupassa
ja auttaa vuorostaan häntä.
Ylistys Herralle!

pelastukseen Ota Jeesus
vastaan elämääsi. Niin hän
antoi elämäsnä Jeesukselle ja
me laitoimme kätemme
hänen päälleen. Hän kaatui
lattialle Pyhän Hengen
voimasta ja ajattelin että nyt
hän on todella kuollut.
Mutta muutamien
sekunttien jälkeen hän avasi
silmänsä ja sanoi että
auttakaa minut pystyyn.
Olin aikaisemmin illalla
profetoinut että hän tulee
kävelemään ulos
kokouksesta ja niin hän hän
käveli ja hän kävelee
edelleen. Hän panoi silloin
33 kg ja nyt hänen painonsa
on 70 kg ! Kiitos Herralle!

Hänellä oli todettu 5:n asteen
syöpä tammikuussa ja hän ei
pystynyt edes kohottamaan
käsiään Nouse ylös veli
George :, Siellä hän on täysin
parantuneena. Kiitos Jeesus!
Viime sunnuntaina he toivat
tänne yhdeksänvuotiaan tytön
joka käveli linkaten ja Herra
kasvatti hänen jalkojaan viisi
senttiä ja nyt hän kävelee
täydellisesti
He hyvppäsivät junaan ja Herra
sanoi että heidän pitää mennä
Revival kokoukseenja ja he
pakkasivat matkalaukkunsa ja
tulivat tänne Cape Towniin. He
eivät tietäneet mitään
Revivalista mutta he tulivat
tänne.. Ystäviltään he kysyivät
että mitä siellä tapahtuu ja he
kertoivat että siellä profetoidaan

Eräs mies istui toisella rivillä
tässä edessä ja Jumala antoi
minulle Tiedon sanan että
joku tulee parantumaan
selkäsairaudesta. Tämä mies
oli ollut en muista kuinka
montakymmentä vuotta
sitten moottoripyörä
onnettomuudessa ja oli
käynnyt läpi useita
leikkauksia. Hän kertoi
kuinka hänen selästään oli
kuulunut raksahdus ja näin
selkä suoristui ja kaikki kipu
poistui. Hän oli kokonaan
parantunut selästään. Hän
tuli takasin viikkoa
myöhemmin ja kertoi että
hänen polvessaan oli myös

He kantoivat tämän naisen
sisälle kokoukseen ja hän oli
kuolemaisillan AID’siin. Hän
makasi vuoteella ja ajattelin
että hän kuolee tänne
kokoukseen. Herra sanoi että
laske kätesi hänen päälleen ja
Herra sanoi että tuo hänet

Upeita todituksia ja tässä on
vain muutamia. Herra tekee
joka kokouksessa mahtavia
asioita

Tämän pitäisi olla Kristityn joka päiväistä elämää. Vain Herralla on voima, hän tekee pelastuksen tekoja Jes.45:24
World Evangelism Organisation www.weo.fi
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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-Afrikassa aina niin kauan kunnes kuulen kutsun Herralta. Näillä
näkymin aina joulukuuhun asti
Siunauksin Kristiina

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

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
Kiitoksin Kristiina
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Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei
yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen
elämän.
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
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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