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Matkalla...
"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
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Israel
Useimmat ei varmaankaan ymmärrä kuinka
evankelistan elämä ei aina ole ruusuilla
tanssimista. Se on työtä 24/7 aikaisesta
aamusta aina myöhäiseen iltaan. Siinä tulee
annetuksi kaikkensa, mutta en kadu sitä
yhtään kun vuonna 2003 sanoin “ Tahdon”
Jeesukselle! Elämäni muutui täysin. Annoin
kaiken tarkoittaa sitä, että jätin työpaikkani
ja aloitin täysipäiväisen evankelistan työt.
Haasteita on ollut ja haasteita tulee olemaan..
Viimeiset kaksivuotta olen ollut maailmalla
matkalaukkuni kanssa ja nyt Herra pysäytti
minut tänne Israeliin kahdeksi kuukaudeksi.
Minulla on kolme lasta joista yhtä, tytärtäni
Satua menen tapaamaan Englantiin
lokakuussa. Satua tapasin viimeksi

Temppelimoskeija ja sen sisällä oleva
kivi on tärkeä muslimeille, juutalaisille ja
kristityille. Tältä kiveltä
sanotaan Muhammadin
nousseen taivaaseen
enkeli Gabrielin seurassa
tapaamaan Moosesta.
Kun taas jotkut juutalaiset
uskovat että tälle
perustalle Jumala loi
maailman ja joidenkin
juutalaisten mukaan tälle
kivelle Abraham sitoi Iisakin.

kanssa tänne asumaan ja
työskentelemään. Olen saanut asua
heidän luonaan viimeisen kuukauden ja
se on ollut suuri siunaus. Hostelleissa ja
hoteilleissa asuminen on raskasta ja
kallista. Tarkoituksenani oli myös uusia
Intian viisumini täällä olellessani, mutta nyt
näyttää siltä,että viisumin uusiminen täytyy
tehdä joko Etelä-Afrikasa tai Malesiassa.

Joka tapauksessa Herra on siunannut niin,
että olen saanut mahdollisuuden kiertää
Israelia ristiin ja rastiin ja paljon täällä on
nähtävää ja paljon historiaa.

Täällä käydään sotaa kaikista kivistä ja
koloista kenelle ne kuuluu.

Asuminen Israelissa on avannut silmäni
uusille asioille. Näkemään Israelin
juutalaiset ja palestiinalaiset ihan
kaksivuotta sitten. Viestissään hän totesi siellä syys- seminaariin ja sieltä oli
uudessa valossa. Kaikki ei ole aina niin
että nyt olisi jo aika tavata ja hän osti
tarkoitus palata Intiaan. Mikäli Intian
yksiselitteistä ja helppoa.
minulle lentolipun Brightoniin. Mahtava matka ei toteudu tässä vaiheessa, menen
Epäoikeudenmukainen alueiden
juttu, näin Herra siunaa.
Malesiaan marraskuun 10pvä alkavaan
riistäminen ja ihmisten aitauksiin
pastoreiden kokoukseen.
sulkeminen ja ihmisoikeuksien
Toinen tyttäristäni Viveka piipahti
loukkaaminen erilaisilla omatekoisilla
luonani Intiassa maailman matkalla
Miten tässä kävikään näin, että jäin
säännöillä, on saanut minut tutkimaan
ollessaan ja poikani Mikko kävi Intiassa Israeliin. Tarkoitus oli tuoda pieni
asioita jotka ovat avaneet silmäni ihan
ja nyt elokuussa hän oli kanssani
ryhmä tänne, mutta sotatilan takia
uudelle Israelille.
Israelissa. Englannista palaan takaisin
matkat peruttiin ja näin jäin tänne
Etelä-Afrikkaan Lofdal kirkolle,
odottelemaan poikaani Mikkoa ja sitten
Siunaavin ajatuksin Kristiina
seurakuntaan mihin kuulun. Osallistun syyskuussa tuli ystäväni perheensä
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Siinä minun Isäni kirkkaus
tulee julki, että te tuotatte
runsaasti hedelmää ja niin
osoitatte olevanne
opetuslapsiani

Moni suomalainenkin luulee, että Palestiinassa kiistellään vain kahden kansan välillä, vaikka todellisuudessa kiistojen ja jopa kiistelevien
ihmisryhmien määrä on moninainen. Esimerkiksi osa ortodoksijuutalaisista rukoilee, jotta sionistien miehitys lakkaisi välittömästi ja Jumala
antaisi maan valitulle kansalle (jota siis nykyjuutalaiset eivät heidän mukaansa edusta). Entäpä mitä pitää ajatella israelilaisten
Länsirannalle rakentamista siirtokunnista. Nehän on rakennettu miehitysalueelle ja sinne haalitaan verohelpotuksin ja tukiaisin juutalaisia.
Entä samarialaiset? He pitävät itseään oikeina juutalaisina, koska he eivät koskaan lähteneet pois pyhältä maalta. Matkallani olen vieraillut
Nablusissa Samarialaisen naisen kaivolla. Kaupunki oli kuin mikä tahansa Arabi kaupunki keskellä modernia Israelia. Jeriko, mistä löydät
niin paljon historiaa ja nähtävää on aivan ihana paikka. Jos jossain täytyisi elää täällä Israelissa varmaan muutaisin sinne. Ramallah on
Palestiinan hallinnollinen kaupunki ja ennen tässä kaupungissa oli kristittyjä enemmän kuin muslimeja. Tällä hetkellä luvut ovat vaihtuneet
ja kritittyjen osuus on noin 20% valtaväestöstä. Vierailin siellä Palestiinalaisessa Lutherialisessa seurakunnassa ja koulussa. Toiminta oli
vilkasta ja ilolla he odottavat että saisivat uuden koulu kampuksensa rakennettua valmiiksi. Turistirymiä ei viedä näille alueille, vaan heitä
peloitellaan että palestiinalaiset ovat vaarallisia. Näin nämä alueet kärsivät rahan ja ruuan puutteesta ja se on hyvä asia Israelille. Nasaret
on oma lukunsa, siellä palestiinalaiset asuvattavat koko kaupunkia vaikkakin juutalaiset ovat nyt rakentaneet alueelle oman vastineensa
Nasareth Illitin. Siirtokuntia siirtokuntien viereen. Sotia syntyy mutta ei syyttä. Ihan sama kun työnnät tikun muurahaispesään. Muurahaiset
hyökkäävät ja haluavat puolustaa omaa aluettaan ja kotiaan. Näin syntyy Hamas’eita.
“Rakastakaa toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut” sanoo Jeesus ! Kyllähän minä rakastan mutta en pidä siitä mitä sinä teet!!! Eli
nämä asiat ovat hämmentäneet mieltäni ja sydäntäni Israelissa ollessani. Juutalaisten vääränlainen palvonta joka menee jossain vaiheessa
yli Jumalan palvonnan. Suurin osa heistä on edelleen odottamassa Messiaan palaamista eli he ovat edelleen se sama uppinikainen kansa
jolle Jeesus sanoo näin: "Jerusalem, Jerusalem! Sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Miten monesti olenkaan
tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan! Mutta te ette tahtoneet tulla. Kuulkaa siis: teidän temppelinne
on jäävä asujaansa vaille. Sillä minä sanon teille, että te ette minua tästedes näe ennen kuin sanotte: 'Siunattu olkoon hän, joka tulee
Herran nimessä!'" Jerusalem on oma lukunsa eri väestöryhmineen ja kirkkokuntineen. Ikivanhat tavat ja moderni elämä muodostavat
käsittämättömän kokonaisuuden. Muutamia linkkejä tämän päivän Israelista: Forbidden Pilgrimage : https://www.youtube.com/watch?
v=2JqmcqkIrFE ja Settlers Take Over 23...http://www.imemc.org/article/69265, The Jerusalem Post: http://www.jpost.com , Aljazeera : http://
www.aljazeera.com .
jatkuu seuraavalla sivulla
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Via Dolorossa: Ja kuitenkin: hän kantoi meidän
kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme.
Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän
rangaistusta,luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja
kurittavan, vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet
lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet.
Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha,
hänen haavojensa hinnalla
me olemme parantuneet. Jes.53:4

Kirjoituksissa sanotaan: "Yksikään, joka häneen uskoo, ei joudu häpeään." Juutalaisen ja kreikkalaisen välillä ei ole eroa. Kaikilla on sama Herra, ja
häneltä riittää rikkautta kaikille, jotka huutavat häntä avukseen. Onhan kirjoitettu: "Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu." Mutta
kuinka he voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko? Room.10
Uskon että tätä työtä meidät kristityt on kutsuttu tekemään: Julistamaan ilosanomaa kansoille ja kansakunnille, mukaan lukien juutalaiset ja
ei-juutalaiset. Ilman ristirekeläisiä meillä ei olisi mitään jäljellä Jeesuksen maasta vaan kaikki olisi tuhottu tai hävitetty. Peitetty erilaisten
hautakivien ja rakennusten alle. Niin suuri viha on ihmisillä Jeesuksen nimeä kohtaan. Iloitsen että saan vierailla tällä Pyhällä Maalla ja
kierellä näillä paikoilla, missä tiedän että Jeesus on kulkenut, joten olen iloiten mennyt myös näille Palestiinalais alueille. Silloin ei ollut
tälläisia rajoja eikä muureja. Jeesus kierteli täällä ympäriinsä ja etsi niitä jotka uskoisivat häneen Messiaana. Mutta hänetkin juutalaiset
tappoivat.
Nuorena tyttönä äitini joutui lähtemään kotikaupungistaan Viipurista ja koko elämänsä hän suri sitä. Hänen kaipuunsa kotimaahan oli suuri
ihan hänen kuolemaansa asti. Palestiinalaisilla on ihan sama tilanne heidän elämässään ja ymmärrän heidän kipuaan. Kodeista lähdetään
ja vain avain jää käteen jonka he ottavat mukaansa ajatellen että vielä jonain päivänä saan palata takaisin kotiin. Näitä avaimia riipuu
heidän uusissa kodeissaan, mutta toisinaan odotus on turhaa koska talotkin on hävitetty. Sama oli äitini kohtalo. Kävimme Viipurissa äitini
kanssa katselemassa sen kauniita katuja ja rakennuksia, mutta hänen omaa kotitaloaan ei enää ollut. Se oli vain hänen muistoissaan ja
sydämessään.
!
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Siunaavin ajatuksin Kristiina
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jatkuu elokuun kirjeestä 2014

Henkien pois ajaminen !
Raamatusta löytyy useita eri tapoja, miten Jeesus vapauttaa ihmisiä pahojen voimien vallasta. Hän ei
rukoillut näissä tilanteissa tuntikausia, vaan hän sanoi muutaman sanan ja ihmiset vapautuivat.
Tarkoituksena ei ole rukoilla ja anoa henkeä poistumaan jonkin ihmisen elämästä, vaan me otamme
käyttöömme sen auktoriteetin jonka Jeesus meille antoi ja komennamme sen poistumaan. Ensin me voimme
keskustella sairaan ihmisen kanssa ja kysyä kuinka kauan tämä vaiva on ollut hänessä ja mitä sille on tehty.
On sairauksia joille on yritetty vaikka mitä, mutta kipu ei ole poistunut. Tällöin yleensä käsken jonkinlaisen
hengen poistumaan ja yleensä parannus on tapahtunut. Voi olla, että olemme antaneet tällaiselle hengelle
luvan tulla kehoomme ja silloin meidän pitää yhdessä perua tämä lupaus ja ilmoittaa yhdessä parannettavan/
vapautettavan kanssa, että nyt hengen on aika lähteä. Tämä keho ei enää kuulu sille vaan se kuuluu
Jeesukselle Kristukselle.
Näin saamme nähdä kuinka ihminen vapautuu sairaudestaan. Toisinaan se voi olla pieni kohta kehossa,
jossa meillä on aina ollut kipua ja kun me Jeesuksen auktoriteetilla käskemme hengen poistumaan, niin
sehän lähtee ja kipu poistuu.
Olin rukoilemassa eräälle lapselle ja näin kuinka hänen olkapäällään istui pienen pieni ötökkä. Siinä se istui
ja tuijotti minua. Ymmärsin että tämä pieni ötökkä oli se joka toi lapselle vaikeuksia ja sai hänet tekemään
asioita mitkä olivat äidille hyvin piinallisia. Kun käskimme ötökän poistumaan se siirtyi huoneen nurkkaan,
kuin odottamaan jotain. Tällöin ymmärsin että se jäi odottamaan jos lapsi kutsuisi sen takaisin. Näin oli
käynytkin kun me poistuimme perheen luota, mutta myöhemmin hän pääsi siitä vapaaksi kokonaan.
Kun tulet tällaiseen tilanteeseen kysy Jumalalta jotakin tiedon sanaa, joka voisi auttaa sinua eteenpäin. Hän
voi jopa kertoa sinulle tämän hengen nimen ja näin sinä voit ihan nimeä käyttäen komentaa henkeä
poistumaan. Meidän ei tarvitse huutaa ja heilua vaan voimme ihan kevyesti laittaa kätemme rukoiltavan
päälle ja puhua hengelle, että sen on nyt lähdettävä tämän ihmisen elämästä ja näin hän vapautuu. Meille on
annettu se auktoriteetti, joten seiskäämme siinä.
Mongoliassa ollessani meillä oli rukous kokous menossa ja Jumalan henki laskeutui voimakkaasti päälleni.
Laskin käteni muutamien rouvien päälle he kaatuivat Jumalan voimasta lattialle ja samalla heidän suustaan
pihahti jotain ulos. He makasivat lattialla ja sain Jumalalta sellaisen viestin että heistä oli lähtenyt seitsemän
henkeä. Nyt he makasivat lattialla valkoisina kuin lakanat ja näyttivät ihan kuolleilta. Pelästyin ja sanoin
Jeesukselle, että nyt sinun pitää tuoda heidät takasin eloon. Pikkuhiljaa väri alkoi palaamaan heidän
kasvoilleen ja elämä palasi heihin. Huokaisin helpotuksesta ja tiesin että he olivat nyt vapaat. Tässä
samassa kokouksessa kolme ihmistä parani kuuroudesta. Uskon että kuuroudessakin on henki, joten kun
rukoilet jollekin jolla on huono kuulo käske varmuuden vuoksi myös kuurouden henkeä poistumaan.
Sanotaan että sinun pitää sanoin käskeä henkeä poistumaan. Joskus olen alkanut puhumaan kielillä ja se on
tuonut vapautuksen parannettavalle henki on poistunut.
Joissain tapauksissa on ollut kyse muusta kuin hengestä. Toisinaan on ollut kyse sisäisestä parantumisesta,
esim. surusta vapautumisesta.
Kannattaa puhua “kielillä” aina ennen kuin alat rukoilemaan. Kielillä kannattaa rukoilla aina kun olet
liikenteessä tai kotona. Paavalikin kiittää Jumalaa siitä, että hän puhui kielillä ja puhui nähtävästi paljon ja
ihmeitä tapahtui (1 Kor. 14: 18) .
Olen joskus ollut tilaisuuksissa missä olen ollut vain lähellä jotakin ihmistä ja olen ajatellut hänen
parantumistaan Siinä hetkessä hän on kaatunut lattialle Jumalan voiman alle ja näin hän on vapautunut
jostain hengestä ja parantunut.
On myös hyvä tietää se, että kun rukoilet voit rukoilla jonkun taudin parantumisen puolesta. Vaikka et ole
varma onko siellä jokin henki joka sinun pitää ajaa pois , et menetä mitään vaikka käsket sairauden hengen
poistumaan. Kaikkea saa kokeilla. Ei kannata jättää mitään pois.
Kysy myös Jumalalta opastusta ja hän voi laittaa sydämeesi jonkun sanan tai kuvan ja kun sanot sen
tälle parannettavalle sillä onkin hänelle tärkeä merkitys.
4
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Joskus ihmiset työskentelevät nk.henkien kanssa ja he luulevat, että ne tuovat jotain hyvää heidän elämäänsä, mutta
jossain vaiheessa ne alkavatkin hallita heidän elämäänsä. Tällöin on hyvä hankkiutua jonkun puoleen, jolla on
Jumalan antama auktoriteetti ja näin te voitte yhdessä ajaa sen hengen pois.
Olin tällaisen ryhmän kanssa tekemisissä Liettuassa. Kun tulin heidän kokoukseensa näin kuinka antikristus seisoi
heidän takanaan. Sillä oli kokonainen lauma ihmisiä hallinnassaan. Kaikilla oli vaikeuksia elämässään. Avioliitot
olivat hajoamassa ja jotkut olivat jo eronneet. Lapset kärsivät ja muutenkin heidän elämänsä oli ihan kaaoksessa,
sairauksia ja vaikeuksia . Olin muutaman kerran heidän kanssaan kokouksissa ja kumpaisenakin kertana en sanonut
mitään, mutta hengessäni komensin tätä antikristusta poistumaan ja tiedän että he ovat nyt vapautuneet. He eivät
enää kokoonnu tämän oppinsa pariin, vaan nyt he ovat antaneet elämänsä Jeesukselle ja muutamat heistä on
palannut takasin kirkkoon, myös avioliitot ovat eheytyneet.
Saatana on ollut murhaaja alusta asti. Hän on kaukana totuudesta, se on hänelle vieras. Kun hän valehtelee, hän todella
puhuu omiaan, sillä hän on ollut valehtelija alusta asti John.8:44
"Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: 'Päästä minun kansani menemään' 2.Moos.5:1

Jeesus ei sano meille että rukoile paholaisten puolesta hän sanoo että meidän pitää komentaa se pois.
Nyt minä sidon sinut paholainen Jeesuksen voimalla ja minä komennan, että sinun pitää lähteä tästä kehosta.
Kädestä, jalasta, vatsasta ihan mistä vaan kehon osasta missä on kipua ja näin sen vaan on lähdettävä.
Paholaiset voivat tosiaan hyökätä kehoosi ja kun niitä komentaa ne lähtevät pihisten ulos. Ne voivat tehdä ihmiset
levottomiksi ja rauhattomiksi ja ne voivat saada sinut tekemään asioita joita et halua tehdä. Henget voivat myös
sitoa sinut niin, ettet pysty liikkumaan.
Olin taas rukoilemassa eräässä kokouksessa kun eräs nainen alkoi pyörimään pitkin lattiaa, laidasta laitaan.
Rukoilin parhaillaan eräälle miehelle, mutta samalla komensin enkeleitä sitomaan nämä henget, niin etteivät ne
enää pyörittäisi tätä naista. Näin se pyöriminen loppui ja enkelit hoisivat tätä naista sen aikaa kunnes tulimme hänen
luoksensa ja komensimme henkiä poistumaan. Näin ne poistui ja nainen oli vapaa. Eli me voimme käyttää myös
enkeleitä kokouksissamme, niinhän Jumalakin on käyttänyt niitä läpi koko Raamatun.
Intiassa tätä työtä tehdessäni hyvin usein henget alkavat käymään kauppaa kanssani. ”Anna minulle juotavaa”,
”anna minulle ruokaa”, ”anna minulle kananmunaa”, niin sitten lähden tästä kehosta pois. Silloin olen vaan
komentamalla käskenyt niitä poistumaan. Joskus olen joutunut sitomaan näitä ihmisiä lattialle ja käynyt jonkinlaista
sotaa sen hengen kanssa, joka on ollut tässä ihmisessä.
Kerran Pyhä Henki kehotti minua kirjoittamaan paperille seuraavan lauseen : ”Jeesus tule minun elämääni.” Siinä
lattialla painiessamme näin kuinka se henki meni sivuun tästä ihmisestä ja pyysin parannettavaa lukemaan nopeasti
sen lauseen jonka me olimme kirjoittaneet paperille. Heti kun hän oli sen sanonut ääneen henki poistui ja hän oli
vapaa.
Kävimme kirkolla ja siellä yksi nainen alkoi oireilemaan ja kiemurteli pitkin lattiaa. Otimme hänestä kiinni ja
komensimme henkeä poistumaan. Henki poistuikin mutta, sitten kun hän palasi kotiin henki palasi hänen kehoonsa.
Seuraavassa kokouksessa kysyin hengeltä että miksi hän on tullut takasin, se sanoi että hän haluaa tappaa tämän
naisen, koska tämä nainen on naimisissa hänen entisen miehensä kanssa ja hän ei halua että he saavat lasta yhdessä.
Tämä henki oli siis rukoiltavan naisen aviomiehen entinen vaimo, joka oli kuollut kuukausia aikaisemmin. Nyt
meillä alkoi kodin puhdistus kaikista Hindu loitsuista ja papereista ja kuvista. Näin saimme naisen vapautettua tästä
hengestä tällä kertaa. Kun nainen lähti viikolla pois heidän kodistaan henki tuli taas häneen. Nyt sanoin jo tälle
naisille että on aika todelliseen antautumiseen Jeesukselle ja tutustua hänen sanaansa. Viikon päästä tästä olimme
kolmen muun naisen kanssa kirkolla tästä samasta kylästä ja he kaikki tulivat kasteelle. Tämän kastetilaisuuden
jälkeen henki ei ole enää tullut tähän naiseen ja nyt hän on todella vapaa!!! Kiitos Herran ! Nyt rouva on raskaana,
joten Jumala on vastannut myös heidän rukoukseensa. Aamen!
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Mongoliassa tapasin yhden rouvan joka oli sängyssä makaamassa. Jumala sanoi minulle sanan ”kotelo”, Ymmärsin
että tämä rouva oli laitettu tällaisen koteloon kuin häkkiin ja nyt Jumala halusi vapauttaa hänet. Rukoilin hänelle ja
komensin että hänet pitää vapauttaa tästä kotelosta ja samalla sain näyn että nyt hän lentää vapaana kuin perhonen.
Eli hänen henkensä oli laskettu vapaaksi ja näin hän vapautui.
Henget tuovat sinulle kipua johonkin kohtaan ja vaikka kuinka käyt lääkerissä mitään ei löydetä. Tällöin on hyvä
laittaa käsi tuon kipupaikan päälle ja komentaa kipua poistumaan Jeesuksen nimessä. Yleensä kipu lähtee ja
sairautta ei enää ole.
Olin Lakelandissa suuressa herätyskokouksessa. Tiesin että rinnassani oli jotain ja se ahdisti minua. Pyysin
esirukoilijoita rukoilemaan puolestani, halusin että he olisivat potkaisset minua niin kovasti että olisin lentänyt päin
seinää, mutta he eivät oikein ymmärtäneet mistä oli kyse. Olimme kokoontuneet teltan takaosaan ,
valmistauduimme lähtemään lavan luokse missä toimin esirukoilijana. Nuori tyttö joka kertoi meille tehtävästämme
kulki jokaisen meidän luokse ja kevyesti puhalsi rintaamme. Kun hän tuli kohdalleni ja puhalsi. Kaaduin lattialle ja
se jokin mikä oli painanut minua rinnasta lähti puhisten pois. Tiesin että se oli ollut jokin henki ja sanoinkin sille,
että nyt sinä et enää voi tulla takaisin minuun Huusin riemusta koska tiesin että nyt olin vapautunut jostain joka oli
vaivannut minua muutaman päivän ajan. Olin vapaa.
Eli henget voivat tulla meihin ja esittää olevansa jonkinlaisia sairauksia. Lääkeritkin voivat vain sanoa että sairaus
voi muistuttaa vaikka sydäntautia, mutta eivät ole varmoja siitä. Kun kokeita otetaan mitään ei löydy. Silloin
hankkiudu jonkun luokse joka osaa rukoilla sinulle. Ehkä siinä on parannus myös sinulle.
Älä aina ajattele että sinussa on demoni kun sinulla on kipua. Kun laitat kätesi kiehuvaan pataan siitä tulee sinulle
ihan mieletön kipu. Se ei ole demonista, ehkä demoni laittoi sinut panemaan kätesi pataan, mutta kipu ei ole
demonista. Ei anneta demonille liikaa kunniaa kaikista sairauksistamme.

Myös näin opin toimimaan. Puhalsin itsestäni sitä Jumalan läsnäoloa joka oli minussa, läpi sairaan ihmisen ja näin
he paranivat ja henget lähtivät pois pihisten.
Opin myös kuinka voin vetää ihmisen ”oman varjoni alle” missä minä oli Jumalan kanssa ja näin ihmiset alkoivat
myös paranemaan ja kaatumaan hengen vaikutuksesta.
Toisinaan voit tavata jonkun joka käyttäytyy hyvin omituisesti ja välillä puhuu naisen lailla ja välillä lapsen lailla.
Tällöin voimme olettaa että jonkinlainen henki on kyseessä ja silloin kannatta kokeilla hengen sitomista ja
vapautusta tälle henkilölle.
Henget työskentelevät sinun mielessäsi tai sinun kehossani tuoden sinulle sairauksia tai omituista käyttäytymistä.
Tutki aina sitä henkilöä jolle sinä rukoilet, onko kysymyksessä demoni ja onko hänelle vapautus ja parannus.
Jeesuksella oli palvelustyö joka kohdistui meidän tarpeisiimme. Hän ei ollut erikoistunut mihinkään erityiseen
palvelustyöhön, vaan hän teki kaikkea. Yritetään mekin tehdä kaikkea mitä hän teki, parantaa, opettaa, vapauttaa ja
olla pappeina hänen työssään. Meillä on erilaisia kutsuja Jumalan töissä, mutta yritetään toimia näissä kaikissa
palvelustöissä mihin hän meidät kutsunut.
Orpokodissamme Intiassa oli eräs pieni poika joka hyökkäsi öisin toisten poikien kimppuun ja yritti purra heitä
kurkusta . Hiljaa kuin susi hän hiipi heidän vierelleen ja yritti tappaa heidät. Eräänä aamulla näin kuinka hänet oli
laitettu istumaan erilleen muista lapsista ja hän ei saanut lähteä kouluun niin kuin muut. Kysyin mikä oli hätänä ja
näin sain kuulla että hän usein teki jotain tällaista. Nostin pojan syliini ja rupesin puhumaan hänelle rauhallisesti ja
rakastavasti. Kerroin hänelle omasta isästäni ja samalla kerroin kuinka me olemme kaikki ihmisiä ja teemme
kaikenlaisia asioita toisiamme kohtaan ajattelematta että loukkaamme toisiamme. Sitten näin kuinka hänestä nousi
henki, vanhan miehen henki ja se lähti kävelemään hänestä pois. Nyt sanoin hänelle että mitä ikinä olet tehnyt
elämässäsi pyydä anteeksi Jeesukselta ja käsketään että henki poistuu sinusta ikuisesti.
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Jos olet koskaan antanut tälle hengelle lupaa tulla kehoosi nyt komennamme sen lähtemään.
Vanha mies seisoi vielä puutarhan kulmalla mutta sitten se lähti. Tiesin että nyt poika oli vapaa. Tämän jälkeen näin
useasti kuinka tämä poika hymyili, sitä hän ei ollut tehnyt koskaan aikaisemmin. Olinkin aiemmin ihmetellyt miksi
hän on aina niin totinen ja sain kuulla seuraavan kertomuksen. Pojan äiti oli kuollut ja näin hän oli jäänyt yksin
isänsä kanssa. Isä oli alkanut tapaamaan jotain toista miestä ja näin he olivat myös käyttäneet häntä seksuaalisesti
hyväkseen. Tästä oli syntynyt viha kaikkia samaa sukupuolta olevien kanssa ja näin hän oli kutsunut tällaisen
hengen itseensä asumaan. Mutta nyt hän oli vapaa ja hän jopa nautti elämästään.
Jeesus tee minusta sellainen ihminen jonkalaisena sinä haluat minun olla. Anna anteeksi syntini ja päästä minut
vapauteen. Näin hän teki.
Sinä voit rakastaa tällaista ihmistä, mutta sinä et voi rakastaa tuota demonia pois hänestä, sinun pitää ajaa se ulos
Jeesuksen nimessä.
Demoni voi myös antaa erilaisia ajatuksia sinulle. Mutta älä anna sen vaikuttaa, vaan sen sijaan ylistä Jumalaa ja älä
ota vastaan sellaista ajatusta minkä sinä tiedät ettei Jumala ole sinulle antanut. Jumala rakastaa sinua joten hänellä
on kaikkea hyvää varattuna sinua varten, ei pahaa, ei sairauksia ei tuskaa. Täytä mielesi hyvillä asioilla näin et avaa
ovea minkäänlaisille demonisille asioille elämässäsi.
Vastusta kaikenlaista vihaa, kateutta, katkeruutta, itsemurha-ajatuksia, mustasukkaisuutta älä ota niitä vastaan
elämääsi. Älä ajattele negatiivisia asioita. Ne eivät tee mitään muuta kuin tuhoavat sinua.
Jumala rakastaa sinua niin paljon, että hän antoi oman poikansa kuolla sinun edestäsi. Hän haluaa vapauttaa sinut.
Hän ei halua että sinä tuhoat itsesi, ettei mielessäsi ole mitään itsemurha-ajatuksia, hän haluaa sinulle hyvän elämän
täällä maanpäällä.
Olin aamutuimaan lentokentällä ja tapasin siellä erään miehen, joka oli nauttimassa olutta. Ihmettelin ääneen, että
kuinka hän nyt jo aamusta oli aloittanut juomisen. Kerroin hänelle, että Jumalalla olisi hänelle vapautus ja pelastus.
Kerroin hänelle kaikista niistä suurista ihmeistä, mitä olin kokenut matkallani Jeesuksen kanssa ja hän kuunteli
aikansa, mutta sitten näin kuinka jonkinlainen demoni nosti päänsä hänessä ja silloin hän nousi ylös tuolista ja
huusi, että Jeesuksella ei ole mitään asiaa elämääni. Näin se demoni, joka piti häntä hallinnassaan vei hänet toiseen
pöytään, missä he yhdessä jatkoivat juomista. Voi kuinka hän näyttikään vihaiselta. Demoni joka näki valon joka
oli minussa, pelästyi ja ajoi miehen äkkiä pois luotani.
Eräs äiti halusi päästä eroon vauvastaan heti sen syntymän jälkeen ja hän antoi tyttö vauvansa pois isoäidilleen.
Isoäiti ottikin vauvan hoitoonsa, mutta sitten kävikin niin, että isoäiti kuoli ja näin vauva joutui takaisin äidilleen.
Vauva oli jo syntymästään alkaen hyvin sairas ja kehityksessä jälkeen jäänyt, eikä pystynyt keskittymään
mihinkään. Äiti oli pyytänyt minua kylään, jotta voisimme rukoilla tälle nyt jo vähän isommalle tytölle. Otin tytön
syliini ja keinutin häntä siinä. Rakastin häntä, samanlaisella rakkaudella kuin Jeesus rakastaa meitä. Jotain aukeni
hänessä ja hänen silmänsä avautuivat. Puhuin hänelle ja sitten pyysin äitiä tulemaan tyttärensä luo. Sanoin äidille,
että hänen täytyy pyytää anteeksi tyttäreltään siitä kaikesta mitä hän oli tehnyt lapselle. Sitten pyysin tytärtä
sanomaan äidilleen : Äiti minä annan sinulle anteeksi oman kykyni mukaan. Tässä vaiheessa oli kuin jokin henki
olisi lähtenyt heistä molemmista ja he istuivat sylikkäin ja itkivät. Tämän jälkeen tyttö sai ymmärryksen ja hänen
mielensä avautui. Hän nauroi ja puhui ihan normaalisti. Hän oli parantunut ja vapautunut .
Vaikka vihastuttekin, älkää tehkö syntiä. Sopikaa riitanne, ennen kuin aurinko laskee Ef. 4:2
Itsekkäillä ajatuksilla voi olla pahoja vaikutuksia. Ajatuksilla voit kutsua itseesi kaikenlaisia demoneita ja niiden
kautta erilaisia sairauksia. Anteeksiannossa on voimaa.
Ei anneta negatiivisten ajatusten ohjata elämäämme.
Siksi sanon teille selvästi, että kukaan, joka puhuu Jumalan Hengen valtaamana, ei voi sanoa: "Jeesus on kirottu."
Kukaan ei myöskään voi sanoa: "Jeesus on Herra", muuten kuin Pyhän Hengen vaikutuksesta 1 Kor. 12:3
Jos ihmisessä on demoni, he eivät yksin kertaisesti pysty avaamaan suutaan ja sanomaan ääneen Jeesuksen nimeä.
Se on niin totta.
7

Jatkuu Sivulle 8

S

E

Q

U

O

I

A

KUINKA PARANTAA SAIRAITA OSA 6

C

L

U

B

jatkuu sivulta 7

Sellainen jossa asuu pahan henki ei voi sanoa edes Jeesuksen nimeä. Intiassa ollessani olen usein törmännyt
tähän. Jos ihmisessä on demoni, he eivät yksin kertaisesti pysty avaamaan suutaan ja sanomaan ääneen
Jeesuksen nimeä. Se on niin totta.
Tarkoitan tätä: antakaa Hengen ohjata elämäänne, niin ette toteuta lihanne, oman itsekkään luontonne
haluja. Liha haluaa toista kuin Henki, Henki toista kuin liha. Ne sotivat toisiaan vastaan, ja siksi te ette tee
mitä tahtoisitte. Mutta jos Henki johtaa teitä, ette ole lain alaisia. Lihan aikaansaannokset ovat selvästi
nähtävissä. Niitä ovat siveettömyys, saastaisuus, irstaus, epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyys,
riidat, kiihkoilu, kiukku, juonittelu, eripuraisuus, lahkolaisuus, kateus, juomingit, remuaminen ja muu
sellainen. Varoitan teitä, kuten olen jo ennenkin varoittanut: ne, jotka syyllistyvät tällaiseen, eivät saa
omakseen Jumalan valtakuntaa. Gal.5:22-26
Ja lopuksi sanon:
Taipukaa siis Jumalan alaisuuteen, mutta vastustakaa Paholaista, niin se lakkaa ahdistamasta teitä.
Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, synnintekijät, puhdistakaa sydämenne,
Jaak.4:7-8

Siunauksin Kristiina
Jatkuu seuraavassa numerossa
Kirjeet on kirjoitettu pastori pariskunnan Charles ja Frances Hunterin oppeja mukaillen
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HAASTE KRISTIINAN MATKOJEN
TUKEMISEKSI

PS.JEBASON AVUSUTS
TIRUVANNAMALAI

On kuin Herra sanoisi “ luotathan,
luotathan...” ja minähän luotan ja
Olen kierrellyt Intiassa viimeiset kaksivuotta Rauha on sydämelläni, mutta
ja tarkoitukseni on palata Intiaan marrasjoulukuussa jos vain saan viisumin. Näiden jokatapauksessa käännyn kaikkien
ystävieni puoleen ja kutsun sinua
vuosien aikana (2008-2014) olen saannut
tavata mahtavia ihmisiä, joskin jotkut ovat
tukijakseni jollain summalla
olleet vain rahan perään, mutta sitten on
kuukausittain. Summan ei tarvitse olla
tullut tosi ystäviä. Yksi näistä on nuori
mikään suuri vaan juuri sinulle sopiva.
pastori Jebason F Samuel. Nuori mies joka
Esim 5 euroa, 10 euroa, 20 euroa
on nyt viimeisen vuoden aikana saannut
kuukaudessa kaikki avustus tulee tosi
kohdata niin paljon vastoin käymisiä
tarpeeseen.
Viimeinen vastoin käyminen tapahtui
kesäkuussa kun hänen kotiinsa murtauduttiin
ja häneltä vietiin asiakkaiden omistamaa
kultaa n.300.000 rupian eli 3800 euron
arvosta. Nyt asiakkaat ovat vaatimassa
rahojaan takaisin. Tähän menessä olemme
keränneet 60.000 INR tähän kolehtiin ja
haastan sinut edelleen osallistumaan tähän
avustukseen.
NÄIN OLLEN HAASTAN JOKAISEN
OSALLISTUMAAN 7 EUROLLA
PASTORI JEBASONIN AVUSTUKSEEN.
JOS JOKAINEN KK-KIRJEEN
VASTAANOTTAJA OSALLISTUU
TÄHÄN KERÄYKSEEN, NIIN SILLOIN
MEILLÄ ON KASASSA TUO SUMMA JA
HÄN VOI MAKSAA VELKANSA
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Ps. Victor ja hänen lapsensa
Coimbatore
Pastori Victor tarvitsee pojilleen Blesson ( synt.
13.9.2005) ja Graceson (synt. 3.9.2009) tukijoita jotta
he voisivat maksaa heidän vuosittaiset koulumaksut.
Lukukausi 2014-15 maksaa yhteensä 39.650 INR josta
on nyt maksettu 7550 INR ( yhdistyksemme maksoi
tästä 4000 INR) Tarkoituksenamme on olla heidän
tukijoinaan aina siihen asti kunnes he pystyvät itse
hoitamaan nämä maksut. Maksamatta on vielä n. 400
euroa
Lahjoitukset voi maksaa tilille Nordea
FI61 1244 3500 0745 11/ Weo/ Dalit-lapsi
projekti

Matkan varrella yritän aina auttaa
Viesti: Coimbatore /Ps. Victor Lasten koulumaksu
tarpeessa olevia omien resurssien
2014-15
puitteissa. Keräykset on mennyt suoraan
avuntarpeissa oleville, mutta nyt minä
Usambadin orpokoti
itse henkiläkohtaisesti tarvitsen
Ps. Karnanin Love&Care opokodissa on viisipoikaa joita
avustusta jotta voin jatkaa matkaani
tuemme kuukausittain. Kotiin tulee myös päivittäin n.
maailmalla.
Herra on tehnyt suuria ihmeitä Intiassa
ja näin on avautunut uusia evankeliointi
paikkoja.
Loka-marraskuussa on Kapkaupungin
Lofdal seurakunnan konferenssi ja sieltä
lennän Malesiaan marraskuun 10 pvä
jos Herra suo ja sieltä Intiaan

NORDEAN TILILLE
World Evangelism Organisation ry

TULE TUKIJAKSENI

FI68 10253000254204

NORDEAN TILILLE

VIITE 5050

World Evangelism Organisation ry

TAI MAKSA LUOTTOKORTILLA

FI68 10253000254204

PAYPAL LINKIN KAUTTA:

VIITE 5555

http://www.weo.fi/tue-tyota

HAASTEENA

Tässä kuussa lähetin hänelle 90 €
avustussumman! Kiitos avustasi !

INTIAN VIISUMI N.250 €
LENTOLIPUT :
Kapkaupunki 650 €
Malesia 650 €
asuminen Kapkaupunki ja Malesia
n.600€

50 lasta tekemään koululäksyjä ja heille annetaan myös
iltapalaan ennen kuin he menenvät kotiinsa. Nyt
olemme saanneet rakennettua taloon toisen kerroksen
missä pojat voivat tehdä läksynsä ja myös nukkua. Nyt
tarvitaan vielä varoja sähkön asentamiseen ja lattian
rakentamiseen.
Vettä ei ole koska alueella ei ole satanut kunnolla
vuosiin, mutta takapihalle voitaisiin kaivaa kaivo ja
näin vettä löytyisi peseytymiseen. Myös tuulettimia
tarvitaan ja ilmastoiniti laite.
Kaivon kaivaminen tulisi maksamaan n.80.000
INR =n. 980 €,
Yläkerranhuoneen lattia, sähköt ja tuulettimet n.
40.000 INR = n. 480€
A/c jäähdytin n. 30.000 INR = n. 370 €
Lahjoitukset voi maksaa tilille Nordea
FI61 1244 3500 0745 11/ Weo/ Dalit-lapsi
projekti
Viestiin ; Usambadin orpokoti
Tue lapsia itsellesi sopivalla summalla
Mercy Home- orpokoti
Lahjoitukset voi maksaa tilille Nordea
FI61 1244 3500 0745 11/ Weo/ Dalit-lapsi
projekti
Viestiin : Mercy Home Orpokoti
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Usambadi Love& Care home

Mercy Home Tiruvannamalai
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Tässä vielä Pastori Karnanin kirje Usambadista.
Kuivuutta jatkuu ja sateita ei näy mutta elämä jatkuu ja toivoa riittää. Kuten yllä kirjoitan mahdollisuus on
osallistua Kaivon kaivamiseen Näin veden saanti olisi taattu. Tähän siis tarvittaisiin n. 1000€ lahjoitus.

Usambadi
01.10.2014
Pastor. Joseph. D. Karnan
46, Usambadi Village,
Thurinjapuram Post,
Tiruvannamalai – 606 805.
	

Dear loving our Love and Care home sponsors, Greetings to you all!
It is my great pleasure and privilege to convey our beauty love and wishes. You may know about us
and our very mission work briefly. I am pastor Joseph D.Karnan my wife is Rosey and we have one
son J.Thomas Andrew studying at Eighth Class he is 13. We are doing Gods ministry since 1992 in
the part of South Tamil Nadu, Tiruvannamalai District. As Kristiina knows, that we have selected
under un privileged villages in economically and destitute children and adult and work for them for
their development of education and spiritual. Myself and Kristiina together we have visited and
ministered more than 30 Villages.
About Love and Care Home:
	

Our boys doing their studies and their educational activities well. They are happy, they are
greatful and thankful to you. All they do spend in the school eight hours a day, morning they do their
own activity, evening they spend their rest of the time for different kinds of playing. For the student
residing we have constructing which is not completed like a flooring, electrical works, wiring, lights
so on. Our home boys are suffering for water, because we don’t have any water source now. We have
found in the back yard of our house, if we dig 400ft of bore well system, we hope that we can solve
the water problem, all these works are waiting because lack of finance problem.
	

Once again I am much thankful you all that your continue sponsoring for our home boys.
Thank you,
Yours Lovingly
Pr.Joseph D.Karnan

Olemme tukeneet tätä orpokotia tämän vuoden aikana n. 1200€
Tule mukaan tukemaan näitä lapsia 21€ kk maksulla

Intia Dalit-lasten orpokodin kummityö Usambady ja Mercy Home tilinumero
FI61 1244 3500 0745 11 / Weo/ Dalit- lapsi projekti

Viesti kenttään Usambady tai Mercy Home
11

TULE TUKIJAKSENI

Lähde tukemaan työtäni kuukausittain
Esim.
5-10-15-20 euroa kuukaudessa ?
Englanti, Kapkaupunki,Malesia, Intia 2014

Luotan täysin Herraan ja siihen että Hän tuo avun
Siinä hän tarvitsee Ihmistä joka kuulee hänen äänensä !
Lähde tukemaan evankeliontityötämme
Apua tarvitaan !
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
12

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 Nordea
FI68 1025 3000 2542 04

BIC NDEAFIHH
Kaikkeen toimintaan viite 5555

Intia Dalit-lasten orpokodin kummityö Usambady ja Mercy Home tilinro:
FI61 1244 3500 0745 11 / Weo/ Dalit- lapsi projekti Viesti: Usambady tai Mercy Home

Kiitos tuestasi
Evankelista Kristiina Keravuori, Toiminnanjohtaja Helsinki
Support our 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
Type to enter text
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