T

A

M

M

I

K

U

U

2

0

1

4

Matkalla...

Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois huutaen
suurella äänellä, ja moni halvattu ja rampa parani Ap.t.8:5-7
WOLRD EVANGELISM ORGANISATION WWW.WEO.FI
Me olemme Jumalan
lapsia ja perillisiä

ISRAELIN MATKA
SYYSKUUSSA

Silloin, kun ette vielä
tunteneet Jumalaa,
te palvelitte jumalina
sellaisia, jotka eivät
mitään jumalia ole
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TAMMIKUU 2014
Caledon ja Hermanus
"MINÄ TAHDON!
TULE PUHTAAKSI."
HETI MIES PARANI
TAUDISTAAN!
Mitä Jeesus sanoo ?

Herätyskokoukset

Hän sanoo ETTÄ

MINÄ
TAHDON !

Sivu 2

leviävät ympäri
Kapkaupunkia
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Käynnistäytymistä
vuoteen 2014
Vuoden alku oli hyvin hiljaista. Kaikki olivat
kesälomilla näin Joulun aikaan. Ilmat ovat
olleet hyvin kuumia ja ihmiset ovat saaneet
nauttia lomistaan. Kirkoissa oli hyvin vähän
väkeä, vaikkakin herätyskokoukset jatkuivat
normaalisti läpi joulun ja vuoden
vaihteen.Kokoukset ovat jatkuneet joka
lauantai ja sunnuntai ilta.

Aurinko paistoi ja uimarannat olivat
täynnä väkeä vuoden ensimmäisenä
päivänä. Sain olla ensimmäistä kertaa
matkani aikana uimarannalla. Se oli upea
kokemus! Vesi oli kylmää ja raikasta.

Intian viisumin hakua
Perjantaina 10 tammikuuta olin taas
kaupungin keskustassa viisumi asioitani
selvittelemässä. Tulin kaupunkiin junalla
vaikkakin junalla matkustamista pidetään
hyvin vaarallisena. Asetuin ensimmäiseen
vaunuun missä kuljettajakin istuu. Uskon
ja luotan siihen että Herra tuo turvan. En
ole täällä tekemässä omaa työtäni vaan
toteuttamassa lähettäjäni töitä. Saavuin taas
konttorille nyt jo viidettä kertaa.
Aikaisemmilla kerroilla he aina pyysivät
minulta joitakin lisäpapereita mutta nyt
odotan että tietokoneelle saadaan asetettua
Suomen viisumihaku tiedot ja hinnat.
Vieläkään ei niitä ollut tullut, joten kiitin ja
iloisesti hymyillen poistuin konttorista ja
pyysivät tulemaan maanantaina
uudelleen. Lähdin kaupungille
World Evangelism Organisation www.weo.fi

kiertelemään ja kuvailemaan. Kuljin
kävelykaduilla ja kujilla ja piipahdin
muutamassa isossa kirkossa.
Poistuessani St John katedraalista
törmäsin laitakadun kulkijaan joka jäi
katsomaan syvälle silmiini. Näin
saimme yhteyden toisiimme ja sanoin
hänelle, että hänen sielunsa kaipaa
yhteyttä Taivaan Isään. Että hän on
kulkenut niin kauan kuivia ja yksinäisiä
teitä, mutta nyt voin rukoilla hänelle
jotta hän saa takasin oman yhteytensä
Jumalaan. Näin minä sain johdattaa
tämän miehen takaisin Jumalalle, hänen
sielunsa lauloi ilosta!

TAMMIKUU

Kapkaupunki.. kaunis
mutta vaarallinen

mutta nämä
paikalliset
poppamiehet ja
shamaanit ovat
sanoneet näille
miehille

Tue työtämme

maailmalla
Sivu 7
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Sain nähdä myös katutappelun jossa
eräs tumma nuori mies oli vahingossa
törmännyt lehdenjakelu pyörällään
erääseen Muslimi mieheen. Nyt tämä
mies oli raivosta punaisena potkimassa
tätä pyörää ja huusi täyttä huutoa.
Kukaan ei halunnut puuttua asiaan.
Ainoastaan järjestysmies seisoi vieressä
ja soitti poliiseja paikalle. Minua
estettiin menemästä paikalle ja
sanottiin että saan vain
tappouhkauksen perääni jos puutun
tähän asiaan. Siinä sitten rukoilin ja
poistuin paikalta.
Seuraavassa kadunkulmassa olikin
Afrikkalaisia miehiä ja poikia
tanssimassa. Oli aivan mahtavaa
seurata heidän tanssiaan. niin taitavia
tanssijoita! Rummutusta ja nilkoissa
olevien korujen helinää. Nyt kävin vielä
syömässä Afrikkalaisessa marketissa,
missä on erilaisia myyntipisteitä joissa
myydään ruokaa monista eri maista.
Ostin itselleni falafeliä ja humusta
salaatin kera ja olo oli kuin Israelissa !!!
Sitten takasin junaan ja hostellille
Siunauksin Kristiina
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Lupaukset

“Nämä siunaukset tulevat teidän
osaksenne, kun vain tottelette
Tarkoitan tätä: niin kauan kuin
Herraa, Jumalaanne. "Herra siunaa
perillinen on alaikäinen, hän ei
teitä kaikkialla, missä olettekin.
mitenkään eroa orjasta vaikka
"Siunattuja ovat teidän lapsenne,
onkin kaiken omistaja. Hän on
teidän maanne sato ja teidän
huoltajien ja holhoojien alainen
karjanne vasikat ja karitsat.
isänsä asettamaan määräaikaan
"Siunattuja ovat teidän viljakorinne
asti. Silloin, kun ette vielä
ja taikinakaukalonne.
tunteneet Jumalaa, te palvelitte
"Olette siunattuja, kun palaatte
jumalina sellaisia, jotka eivät
kotiin. Olette
siunattuja, kun
mitään jumalia ole Samoin on
lähdette matkaan.
meidän laitamme. Niin kauan
"Herra antaa
kuin olimme alaikäisiä, olimme
teidän voittaa
maailman alkuvoimien orjia ja me
vihollisenne, jotka
turvauduimme noihin heikkoihin
nousevat teitä vastaan. He
ja surkeisiin alkuvoimiin.
hyökkäävät kimppuunne yhtenä
Mutta kun aika oli täyttynyt,
joukkona, mutta hajaantuvat pakoon
Jumala lähetti tänne Poikansa.
kaikkiin suuntiin. "Herra antaa teille
Naisesta hän syntyi ja tuli lain
siunauksensa, hän siunaa viljaaittanne ja antaa teidän menestyä
alaiseksi lunastaakseen lain
kaikissa hankkeissanne. Herra siunaa
alaisina elävät vapaiksi, että me
teitä siinä maassa, jonka hän teille
pääsisimme lapsen asemaan.
antaa."Jos noudatatte Herran,
Ja koska tekin olette Jumalan
Jumalanne, käskyjä ja kuljette hänen
lapsia, hän on lähettänyt meidän
teitään, hän tekee teistä pyhän
kaikkien sydämiin Poikansa
kansansa, kuten hän on teille
Hengen, joka huutaa:"Abba! Isä!"
Sinä et siis enää ole orja vaan
lapsi. Ja jos kerran olet lapsi, olet
myös perillinen, Jumalan
tahdosta.. Mutta nyt te tunnette
Jumalan, ja ennen kaikkea Jumala
tuntee teidät.Te kaikki olette
vannonut. Kaikki kansat saavat
Jumalan lapsia, kun uskotte
nähdä, että Herra on ottanut teidät
Kristukseen Jeesukseen. Kaikki
omaksi kansakseen, ja silloin ne
te, jotka olette Kristukseen
pelkäävät teitä.
kastettuja, olette pukeneet
Herra antaa teille runsain mitoin
Kristuksenyllenne.Yhdentekevää, kaikkea hyvää: teille syntyy paljon
lapsia, karjanne lisääntyy ja
oletko juutalainen vai
viljelyksenne tuottavat suuren sadon
kreikkalainen, orja vai vapaa,
mies vai nainen, sillä Kristuksessa siinä maassa, jonka Herra teidän
Jeesuksessa te kaikki olette yksi.Ja isillenne vannomallaan valalla on
luvannut antaa teille.
jos te kerran olette Kristuksen
Herra avaa teille aarreaittansa,
omia, te olette Abrahamin
taivaan, niin että maa saa sadetta
jälkeläisiä ja saatte periä sen,
ajallaan, ja hän siunaa teidän kaikki
mikä hänelle oli luvattu.
toimenne. Te pystytte antamaan
lainaa monille muille kansoille,
SIVU 2
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mutta teidän itsenne ei tarvitse ottaa
lainaa muilta. 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.Ette saa poiketa oikealle
ettekä vasemmalle siltä tieltä, jonka
minä teille osoitan. Älkää antautuko
palvelemaan vieraita jumalia.
Pyhissä kirjoituksissa
Pyhissä kirjoituksissa kerrotaan, että
Abrahamilla oli kaksi poikaa, joista
toisen synnytti orjatar, toisen vapaa
nainen. Orjattaren poika syntyi
luonnonjärjestyksen mukaisesti,
vapaan naisen poika sen sijaan
lupauksen voimasta. Tämä on
vertauskuva. Naisilla tarkoitetaan
kahta liittoa. Toinen on
Siinainvuoren liitto, joka synnyttää
orjuuteen, ja se on Hagar. Hagar
tarkoittaa Arabiassa olevaa
Siinainvuorta, ja sitä vastaa
nykyinen Jerusalem, joka lapsineen
elää orjuudessa. Mutta taivaallinen
Jerusalem on vapaa, ja se on meidän
äitimme.
Onhan kirjoitettu:
-- Iloitse, sinä
hedelmätön, joka et
synnytä!
Riemuitse ja
huuda, sinä joka et
tunne
synnytystuskia!
Sillä yksinäisellä on paljon lapsia,
enemmän kuin sillä, jolla on mies.
Veljet, te olette lupauksen lapsia,
niin kuin Iisak oli. Niin kuin
luonnonjärjestyksen mukaisesti
syntynyt silloin vainosi Hengen
vaikutuksesta syntynyttä, niin on
laita nytkin. Mutta mitä pyhät
kirjoitukset sanovatkaan? "Aja pois
orjatar ja hänen poikansa, sillä
orjattaren poika ei saa jakaa perintöä
vapaan naisen pojan kanssa."Me
emme siis, veljet, ole orjattaren vaan
vapaan naisen lapsia.
Vapauteen Kristus meidät vapautti.

World Evangelism Organisation www.weo.fi
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Rukoilin myös pienelle vauvalle
jolla oli sydämessä reikä.
Saimme olla siunaamassa Caledonin Rukoillessamme vauva väänteli ihan
seurakunnan lapsia vuoden alussa! kuin Herra olisi koskettanut häntä ja
Menimme yhdessä ystävättäreni
uskon että parantuminen tapahtui.
kanssa tapaamaan pastori Leonia ja Herra voi vaikka antaa uuden
hänen vaimoaan pastori Susania.
sydämen! Rukoilin myös eräälle
nuorelle naiselle jolla oli Aids. Uskon
Kuukauden ensimmäinen
kokoontuminen oli hyvin voimakas rukouksen voimaan ja siihen että
Pyhän Hengen tapahtuma ja näin Herra parantaa!

Vierailemassa Caledonissa

hengessä kuinka “ovi oli auki
Taivaisiin ja Jeesus kutsui meitä
astumaan sisään Hänen luoksensa”

Matteuksen
evankeliumissa
8: 1-3-Jeesus
parantaa
spitaalisen :

Samalla koin että lasten pitää tulla
alttarille siunaamaan paikalla olijoita
ja tulla siunattavaki.
Kun Jeesus tuli alas vuorelta, suuri
ihmisjoukko seurasi häntä.Hänen
luokseen tuli silloin muuan
spitaalinen. Mies heittäytyi maahan
hänen eteensä ja sanoi: "Herra! Jos
vain tahdot, sinä voit puhdistaa
Sanassa sanotaan: “Missä on Herranminut."
Henki siellä on vapaus ja parannus Jeesus ojensi kätensä, kosketti miestä
ja sanoi: "MINÄ TAHDON! TULE
PUHTAAKSI." HETI MIES
PARANI TAUDISTAAN!
Mitä Jeesus sanoo ? Hän sanoo
ETTÄ MINÄ TAHDON ! Eli on
Hermanuksen
Jumalan tahto parantaa, silloin me
kokouksessa oli paikalla väkeä ihan varmaan ymmärrämme että se ei ole
Jumalan tahto että me sairastumme.
mukavasti. Pastori oli iloinen
tulostamme ja myös Pastori Leon ja Tästä me myös ymmärrämme lisää
että Jumala ei rankaise meitä
Susan olivat saapuneet paikalle
sairauksilla!
Caledonista.
Voi mitä riemua ja ylistystä Herran
läsnäolossa. Herätys on täällä ja
Herran läsnäolossa tapahtui
parantumisia ja vapautumisia.

Isä pyydän
Benicia ylisti kuoron kanssa ja sitten
että sinä
rukoilimme. Saarnatessani näin
vapautat
hengen silmin kuinka Jeesus tuli
parantavan
paikalle ja käytävillä virtasi joki.
Sanasi!
Pyysin kaikkia joilla oli jonkinlainen
sairaus astumaan tuohon jokeen ja Että sinä annat meille sellaisen
niin parantumisia alkoi
ymmäryksen että sinun tahtosi on
tapahtumaan. Pyysin heitä tulemaan että SINÄ TULET JA PARANNAT.
eteen ja antamaan todistuksensa.
Että sinä tulet ja parannat nyt heti.
Minä laitan käteni sellaiseen
Herra Hyvä On.
paikkaan kehossani missä minulla on
World Evangelism Organisation www.weo.fi
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kipua ja sairautta ja sinä saavut
paikalle ja parannus tapahtuu! Koska
sinä tahdot että me parannumme!
Kiitos siitä Herra !

Danielin paastoa ja
vihanneksia
Anna aina ensihedelmäsi Jumalalle !
Tämä pitäsi olla sinun periaatteesi
kaikessa, annamme itsemme eläväksi
uhriksi Jumalalle. Anna kymmenykset
kaikesta Jumalalle. Kaikkihan on
Jumalan, hän on luonnut kaiken. Siis
älkäämme unohtako tehdä hyvää ja
antaa omastamme, sillä sellaiset uhrit
ovat Jumalalle mieleen Herb.13:15-16
Tammikuu on paaston aikaa ainakin
täällä EteläAfrikassa. Silloin
syödään
vihanneksia,
salaattia ja erilaisia
hedelmiä, Nyt sitä
paastotaan lihasta ja kalasta ja
viljatuotteista. Ei leipää, kakkua eikä
kahvia.
Paaston tarkoitus on rukoilla ja kuulla
Jumalan ääntä paremmin. Hiljentyä
Hänen läsnäoloonsa, oppia tuntemaan
Häntä ja Hänen Sanaansa.
Aloitimme paaston tammikuun 11 pvä
ja paastoamme seuraavat 21 päivää.
On mukava katsella kun kaikki syövät
terveellisesti erilaisia vihannes ruokia ja
salaatteja.
Nyt on Hodarit jääneet syömättä.
Näin aina kuukauden loppuun asti.

Tammikuun lopussa
herätyskokouset vilkastuivat ja nyt oli
taas ihmisiä paikalla. Lomat oli loppu ja
koulut alkoivat. Suunniteilla on isoja
telttakokouksia ja vierailevia puhujia
ympäri maailman.
Tavallaan oli helpotus kun pääsimme
taas normaaliin rutiiniin.
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Kapkaupunki

Etelä-Afrikka on
raiskaustilastojen kärkipäässä ja kauheita kertomuksia kuulee päivittäin. Viimeisin uutinen
kertoi siitä kun eräs yhdeksänvuotias lapsi raiskattiin ja raiskauksen jälkeen tämä mies oli
heittänyt tämän lapsen jonnekkin puskaan ja kaatanut bensaa hänen päälleen ja laittanut tuleen.
Tällä hetkellä tämä lapsi on vielä elossa mutta hyvin kriittisessä tilassa. Toinen kertomus oli
kun pieni neljänkuukauden ikäinen vauva oli ryöstetty omasta sängystään ikkunan kautta. Äiti oli
havahtunut siihen kun oli kuullut lapsensa itkua mutta nyt se tulikin talon ulkopuoleta. Hän
löysi tämän pienen vauvansa raiskattuna piharakennuksen sisältä. Mikä ihme on tämä pahuus
joka saa nämä miehet ryöstämään lapsia ja raiskaamaan niitä. Tätä mietiskelessäni sain kuulla
seuraavan kertomuksen. Aids on hyvin yleinen sairaus täällä ja nämä paikalliset poppamiehet ja
shamaanit ovat sanoneet näille miehille että heidän sairautensa paranee jos he vain pääsevät
seksuaaliseen yhdyntään nuoren neitsyen kanssa. Tässä voisi olla yksi näistä selityksistä,
vaikka tiedän että niitä on muitakin. Muistetaan aina että “meillä ei ole taistelu lihaa ja verta
vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita
vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa ( Efes.6:12) “Kuinka olet taivaalta
pudonnut, sinö kointähti ( engl.Lucifer), aamuruskon poika!Kuinka olet maahan syösty, sinä
kansojen kukistaja! Sinä sanoit sydämessäsi:”Minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan
tähtiä minä istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle pohjimmaiseen Pohjolaan. Minä nousen
pilvien kukkuloille, teen itseni Korkeimman vertaiseksi. Mutta sinut heitettiin alas tuonelaan,
pohjimmaiseen hautaan ( Jes.14:12- 16). Jumalan omat uskovat meidän pitää pukeutua Jumalan
koko sota-asuun jotta voimme voitollisesti taistella tätä sielunvihollista vastaan!!! Amen
Sivu 4
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13 Days Pilgrimage in The Holy Land
Departures:
September 13- September 25

•

This tour will cover a large part of Israel but will concentrate on the places that bring the bible to life.
EURO 960 - ZAR 14.500

reservation fee

EURO 96 - ZAR 1450

If you cancel the trip, booking fees are non- refundable

WELCOME TO ISRAEL
Tour includes
Breakfast in hostels and convents
Guide service
Entry fees to all places
Car and fuel

DATES AND PLACES
Arriving at Tel Aviv Ben Gurion Int. airport 13. 9 .2014
Haifa - Haifa

13 - 15. 9. 2014 2 nights

Nazareth

15 - 18. 9. 2014 3 nights

Tiberias

18 - 20. 9. 2014 2 nights

Dead Sea

20 - 21. 9. 2014 1 night

Jerusalem

21 - 25. 9 2014 4 nights

Places to visit : Caesarea, Meggido, Haifa, Capernaum, Tabgha, Tiberias, Mount of the Beatitudes, Betsaida, Mount
Hermon, Banias spring, Jordan River, Nazareth, Tabor, Nain, Jerusalem, Tel Aviv, Qumran, Massada, Dead Sea, Betlehem
If you want to have more information please contact :

Evangelist Kristiina Keravuori
kristiina.keravuori@gmail.com
+27 (0) 845837984

World Evangelism Organisation www.weo.fi
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Vuosi 2014
Intia, Sri Lanka, Israel
Liettua, Mongolia, Japani, Amerikka Jos Herra tahtoo

Luotan täysin Herraan ja siihen että Hän tuo avun
Siinä hän tarvitsee Ihmistä joka kuulee hänen äänensä !
Lähde tukemaan evankeliontityötämme Intiassa ja Sri Lankassa !
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

6

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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