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Matkalla...

Ja Herra johdattaa sinua alati ja ravitsee sinun sielusi kuivissa erämaissa; hän vahvistaa
sinun luusi, ja sinä olet oleva niin kuin runsaasti kasteltu puutarha, niin kuin lähde,
josta vesi ei koskaan puutu. Jesaja 58:11
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ollut koko ikänsä
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Tervehdys Nagercoilesta ja
Kanniakumarista Etelä-Intian
eteläisimmästä kärjestä. Täällä
on hyvin kaunista ja rehevää,
järviä jokapuolella ja aluetta
ympäröi kolme isoa merta.

Seuraavana päivänä Johannes taas

Nyt alkaa kirjeissäni kahdeksan osainen
jakso missä opetetaan KUINKA
PARANTAA SAIRAITA RAAMATUN
Valmistadu! Tule nälkäiseksi ja janoiseksi
OPPIEN MUKAISESTI. Kirjeet on
Sano että haluat nähdä sen paikan missä
kirjoitettu pastori pariskunnan Charles
Jeesus asustaa!!! Me haluamme olla siellä
päiviemme loppuun asti
ja Frances Hunterin oppeja mukaillen.
Nyt kaikki mukaan oppimaan,
rukoilemaan ja parantamaan.
kiitollinen Isälle että Hän tuonut
minut tänne missä tapahtuu.
Toukokuu on ollut aivan mahtavaa
Intialaiset ovat nälkäisiä ja haluavat
kulkemista Herran kanssa. Ihmeet
lisää Pyhää Henkeä ja Herätystä!
merkit ja parantumiset ovat

synnin.Opetuslapset juoksivat Jeesuksen

seuranneet kokouksissamme.
Kokous sarjat ovat olleet hyvin
voimallisia ja profetaallisia. Aivan
mahtavaa ja olen ollut siitä hyvin
innoissani! Herra tekee voimallista
työtä Etelä-Intiassa. Ei voi olla kuin

seisoi siellä ja kaksi hänen

opetuslapsistansa.Ja kiinnittäen

katseensa Jeesukseen, joka siellä käveli,
hän sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa!"
joka ottaa pois maailman

perään ja Jeesus kysyi heiltä : “Mitä te
etsitte ?” Opetuslapset tiedustelivat :

“Missä sinä asustat? “ Jeesus vastaa :
Tulkaa katsomaan!

Me haluamme tietää missä Jeesus

asustaa me haluamme saada kutsun
sinne missä hänestä tulee meidän

asuinpaikamme Niin että Hän elää

meissä ja me Hänessä. ja me olemme
Jumala on nyt sydämesi portilla
koputtamassa. Jokainen joka avaa
Hänen kanssaan päiviemme loppuun
oven Jeesus tulee luoksesi ja näin te
asti.
voitte yhdessä käydä aterialle Hänen
kanssaan
Ihanaa kesäkuuta
Kristiina
Sinä ja Hän!!!
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Tiruvannamalai, Tirupur , Coimbatore ja Nagercoil, Kanniakumari EteläIntia

Kuun alussa olimme evankelioimassa Coimbatoren kirkoissa. Ohjelmassa oli koti käyntejä ja tapaamisia erilaisten ihmisten
kanssa. Kahdeksaspäivä palasin Tiruvannamalaihin kuudeksi päiväksi. Yö rukouskokoukseen, lasten kanssa
työskentelemään Usambadiin ja puhumaan Tiruvannamalain kirkossa sekä kotikokoukseen. Eräs rouva parantui
tinnityksestä ja useat paranivat erilaisita jalka ja selkävammoista. Aivan mahtava matka. Coimbatoreen palattuani kävin
saarnamassa yhdessä seurakunnassa. Tulta ja vapautuksia uskonnollisuuden hengestä. Sitten olikin jo aika lähteä yöbussilla
Nagercoiliin, Kanniakumarin valtioon , joka on ihan Etelä-Intian kärjessä. Asetuin asumaan Professori Pastori Brightin kotiin
ja täältä käsin kävimme tutustumassa Etelä-Intian nähtävyyksiin. Alue on hyvin kaunis ja puhdas Ihan jotain muuta kuin
aikaisemmat paikat missä olen vieraillut täällä Intiassa. Järviä ja kaunista luontoa. Ympärillä kolme suurta valtamerta.
Bengalin meri, Intian valtameri ja Arabian valtameri. Eräänä iltana olinkin kastamassa jalkani yhtäaikaa kolmessa eri
valtameressä. Paikalla oli myös muita turisteja Tuhansia ihmisiä ympäri Intian. Nagercoilissa saarnasin CSI Kirkossa ( EteläIntian Kirkko) joka muistuttaa meidän Lutherilaista kirkkoa ALpha Asemplies of God Kirkossa. Upeita tilaisuuksia. Olin
myös kaksissa häissä. Intian häätilaisuudet ovatkin massa tapahtumia. Siellä on aina kaikki tutut ja sukulaiset ja kadun
miehet . Tilaisuuden jälkeen on aina ruokaa tarjolla joten on hyvä tulla ilmaiselle aterialle. Toukokuun lopussa palasin
takaisin Coimbatoreen ja Nagercoiliin palaan 5 kesäkuuta jolloin aloitan 21 päivän paaston ja sulkeudun pois koko
maailmasta näiksi päiviksi. Silloin minuun ei saa yhteyttä mitenkään. AIVAN MAHTAVA asia tätä olen jo haikaillut kauan
aikaa. Olla vain Herran kanssa. Ylistysta, Rukousta, Paastoa ja Raamatunlukua!!! Siunauksin Kristiina
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KUINKA PARANTAA SAIRAITA OSA 1
Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja
laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja. Mitä teettekin, sanoin tai teoin,
tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Jumalaa, Isäämme. Kol.3:16-17

Ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit: Minun nimissäni he ajavat pois pahoja henkiä. He puhuvat
vierailla kielillä. He tarttuvat käsin käärmeisiin, ja vaikka he juovat tappavaa myrkkyä, se ei vahingoita heitä. He

panevat kätensä sairaiden päälle, ja nämä paranevat." Mark.16:17- 18

Jeesus sanoo hyvin yksinkertaisesti näin: Ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit: Minun
nimissäni he ajavat pois pahoja henkiä. He puhuvat vierailla kielillä. ( Mitä ? Että Jeesus on Jumalan poika
joka nousi kuolleista ja istuu Isän jumalan oikealla puolella on meidän pelastajamme.) He panevat kätensä
sairaiden päälle ja nämä paranevat. Raamatussa ei ole mitään epäillystä etteikös hän sitä tekisi, siinä ei ole
mitään epäillystä etteikös hän kutsusi meitä kaikkia tähän työhön. Kaikki jotka uskoo Ajavat henkiä ulos
ihmisistä ja parantavat sairaita, puhuvat vierailla kielillä ja tekevät vieläkin suurempia tekoja mitä Jeesus
teki. Meidän täytyy uskoa kaikkea sitä mitä kirjoituksissa sanotaan. Meidän tulee uskoa yliluonnolliseen
parantumiseen ja uskoa siihen että parantuminen on tämän päivän asia. Uskotaan että rukouksesta lähtee
liikkeelle parantuminen ja vapautuminen ja muutos ihmisen elämässä.
Oma palvelustyöni on parantaa sairaita ja vapauttaa ihmisiä riippuvuuksista ja demonien vallasta.
Alusta alkaen olen saanut nähdä näitä yliluonnollisia parantumisia ja sitä kuinka henkiä on lähtenyt
ihmisistä. Kuurot ovat saaneet kuulonsa ja syöpäsairaat ovat parantuneet, ja monia muista sairauksia ja
sidoksia. Ihmisten elämä on muuttunut ja saanut uuden suunnan.
Tämä tietysti vaatii se että nämä sairaat tai riippuvaisuuksissa olevat ihmiset tulevat tällaisiin kokouksiin
On monia asioita mitä tulet tekemään kun lähdet Jumalan töihin ja toisinaan et löydä näitä asioita
Raamatusta mutta me voimme silloin katsoa kohtaan missä Johannes sanoo: Paljon muutakin Jeesus teki. Jos
kaikki vietäisiin kohta kohdalta kirjaan, luulen, etteivät koko maailmaan mahtuisi ne kirjat, jotka pitäisi kirjoittaa
John.21:25 Näin me pysymme samassa linjassa hänen sanansa kanssa

23 Totisesti: jos joku sanoo tälle vuorelle: 'Nouse paikaltasi ja paiskaudu mereen!', se myös tapahtuu, jos hän ei
sydämessään epäile vaan uskoo, että niin käy kuin hän sanoo Mark 11:23

18 He tarttuvat käsin käärmeisiin, ja vaikka he juovat tappavaa myrkkyä, se ei vahingoita heitä. He panevat
kätensä sairaiden päälle, ja nämä paranevat." Mark.16:18

Se mitä Jeesus teki palvelustyönsä alussa , Hän laski kätensä sairaiden päälle.
Kun henkilö joka on täyttynyt Pyhästä Hengestä ja laskee kätensä jonkun päälle. Siinä Herran koketus lähtee
tekemään jotain tämän ihmisen elämässä. Toisinaan parantuminen/muutos voi tapahtua hetkessä. Mutta
tiedän vaikka rukoiltava ei tuntisi mitään tiedän ja uskon että Jumala tekee hänen kanssaan työtä ja muutosta
tapahtuu. Tässä on myös kyse Ylösnousemuksen voimasta se sama voima toimii tässä työssä jos olet Pyhällä
Hengellä täytetty Jeesuksen Kristuksen oma työntekijä. Tämä voima toimii sinussa kokoajan ja missä vain ja
se toimii aina jos sinä tunnet sen tai et. Meidän täytyy ymmärtää kuinka tärkeä on kosketus joissakin
parannus tilanteissa. Kosketus yleensä viestittää välittämistä Niin kuin äiti tai isä joka ottaa pienen lapsen
syliinsä kun lapsi on satuttanut itsensä ja lohduttaa lasta. Silittää lapsen päätä ja puhaltaa pipiin. Pelkkä
taputtaminen ilman sanojakin lohduttaa ja tunnet olevasi välitetty. Jopa pienet vauvat jotka eivät ole saaneet
tarpeeksi huomiota ja halailua, he ovat tulleet ärtyisiksi ja pelokkaiksi.
jatkuu sivulla 5
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KUINKA PARANTAA SAIRAITA
jatkuu sivullta 3
3Usein kuulen kuinka ihmiset sanovat että se ei ole Jumalan tahto että me parannumme. Mutta silloin
tiedämme että he eivät tiedä mitään Raamatusta.
Hyvä kohta tähän löytyy Apostolien teoista missä Pietari kertoo näin;
Te olette kuulleet Jeesuksesta, nasaretilaisesta, jonka Jumala voiteli Pyhällä Hengellä ja voimalla. Hän kulki ympäri

maata, teki hyvää ja paransi kaikki jotka olivat joutuneet Paholaisen valtaan, sillä Jumala oli hänen kanssaan.
Apt.10:38

On Jumalan tahto parantaa kaikki hänen lapsensa Jumala voiteli Jeesuksen jotta hän voisi tehdä ne asiat joita
hän halusi Jeesuksen tekevän. Jumala voiteli hänet Pyhällä Hengellä ja voimalla jotta Jeesus voisi tehdä
hyvää ja parantaa kaikki sairaat ja sellaiset jotka olivat paholaisen vallassa.
Apt. 10:38 sanotaan että hän paransi kaikki jotka olivat joutuneet paholaisen valtaan.
Sairaudet tulevat paholaiselta/maailmasta ei Jumalalta. Jumala ei rankaise ihmisiä niin. Jeesus tuli
kertomaan meille minkänlainen hänen Isänsä on ja hän sanookin että kun te tunnette minut te tunnette Isäni
joka lähetti minut.
"Jos kaikessa tottelette Herraa, Jumalaanne, ja tarkoin noudatatte hänen käskyjään ja Siunattuja ovat teidän
lapsenne 5.Moos.28

Usein kuulen kuinka minulle sanotaan että Jumala antoi minulle tämän sairauden jotta oppisin jotain.
Minkänlainen on se isä joka rankaisee lastaan sairauksilla. Eihän kukaan maapäällinenkään isä toivo
lapsensa sairastuvan. Haluatkos sinä että sinun lapsesi sairastuisi ja sitä kautta oppisi jotain?
Kerran eräs rouva sanoi minulle että hänen jalkansa ovat kipeytyneet sen takia että Jumala haluaa hidastaa
hänen vautiaan. Minusta tämä oli ihan omituinen tapa ajatella asiaa. Isähän haluaa parantaa lapsensa. Missä
on Jumalan henki siellä on vapaus!!! Joten miten Hän voisi haluta että me sairastuisimme, Kuinka paljon
enemmän Jumala rakastaa meitä kuin me ihmiset osaamme rakastaa toisiamme.
Unohtaako äiti rintalapsensa, unohtaisiko hoivata kohtunsa hedelmää? Vaikka hän unohtaisikin, minä en sinua

unohda. Jesaja 49:15

Uskon että sairauksien tuoja ei ole Jumala, toiset sanovat että paholainen, mutta kun me parannumme
sairaudetkin kääntyvät Hänen kunniakseen. Missä Herran henki on siellä on Vapaus …
Eräs nainen Ruandassa oli ollut auto onnettomuudessa ja hänen selkärankansa oli pahasti vioittunut ja
hänellä oli ollut kauheita tuskia toistakymmentä vuotta. Uskon ettei Jumala aiheuttanut hänen
onnettomuuttaan, mutta kun hän parantui rukouskokouksessamme, tämä sairaus kääntyi Jumalan kunniaksi.
Voimme lukea seuraavaa: Joka tekee syntiä, on Paholaisesta, sillä Paholainen on tehnyt syntiä alusta asti. Juuri
sitä varten Jumalan Poika tuli maailmaan, että hän tekisi tyhjäksi Paholaisen teot 1 John.3:8

Jeesusta ei lähetetty tänne luomaan ongelmia vaan että hän tuli tuohoamaan paholaisen työt.
Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän
sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen. Luuk.
4:18

Niin kuin Jeesus, meidät on voideltu tähän työhön julistamaan evankeliumia ja vapautusta ja tämä voitelu on
pysyvä. Sitä ei tarvitse aina kysyä uudelleen. Uskon että meidät kaikki on lähetetty maailmaan tekemään
näitä töitä. Meillä on oma suunnitelma missä olemme sitä tekemässä. Ei ole
jatkuu sivulla 5
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KUINKA PARANTAA SAIRAITA

jatkuu sivulta 4

yhtään ihmistä jonka Jumala olisi luonut sattumalta, ilman tarkoitusta ja tehtävää,
Olemme sitten missä asemassa tahansa tässä maailmassa. Voit löytää monia kertomuksia Markuksen
evankeliumista kuinka Jeesus paransi sairaita. Lue myös muut evankeliumit niin voit nähdä kuinka hän sen
teki. Kuinka Jeesus Paransi Sairaita.
Jeesuksen luo tuli spitaalinen, joka lankesi polvilleen, pyysi häneltä apua ja sanoi: "Jos vain tahdot, sinä voit

puhdistaa minut." Jeesuksen kävi häntä sääliksi. Hän ojensi kätensä, kosketti miestä ja sanoi: "Minä tahdon. Tule
puhtaaksi."Tauti lähti miehestä heti, ja hän tuli puhtaaksi. Mark.1:40-42

Mitä Hän sanoo : MINÄ TAHDON Se on siis Jumalan tahto että olet terve,
Jeesuksen vielä puhuessa tuotiin synagogan esimiehelle kotoa sana: "Tyttäresi kuoli jo, miksi enää vaivaisit

opettajaa." Tämän kuultuaan Jeesus sanoi esimiehelle: "Älä pelkää, vaan usko." Hän ei antanut kenenkään muun

tulla mukaansa kuin Pietarin ja Jaakobin sekä Johanneksen, Jaakobin veljen. He tulivat synagogan esimiehen

kotiin, ja Jeesus näki hälisevän väenpaljouden ja kuuli ihmisten itkevän ja valittavan suureen ääneen. Hän meni
sisään ja sanoi: "Miksi te noin hälisette ja itkette? Ei lapsi ole kuollut, hän nukkuu."Jeesukselle naurettiin. Mutta

hän ajoi kaikki ulos, otti mukaansa lapsen isän ja äidin sekä seuralaisensa ja meni huoneeseen, jossa lapsi oli. Hän

otti lasta kädestä ja sanoi hänelle: "Talita kuum!"*Tyttö, nouse!' Heti tyttö nousi ja käveli; hän oli kaksitoistavuotias.
Kaikki olivat hämmästyksestä suunniltaan. Mark.5:35-42

Usko on tärkeä asia, mutta joskus vaikka ihmisellä ei ole ollut uskoa, Jumala on hänet parantanut. Se on
ollut todella Jumalan ihme ja näin se on ollut kunniaksi hänelle ja tätä kautta on moni ihminen tullut uskoon.
Näemme kuinka hän ajoi ulos ihmisiä huoneesta ja nämä ihmiset olivat niitä jotka eivät uskoneet. Tästä
voimme vain todeta etä epäusko estää parantumista. Heti kun hän koski lasta ja samalla komensi. Tässä me
näemme kaksi tapaa yhdistettynä. Kosketus ja komento.
Siellä hänen luokseen tuotiin kuuro mies, joka ei pystynyt kunnolla puhumaan, ja häntä pyydettiin panemaan
kätensä miehen päälle. Jeesus otti hänet erilleen väkijoukosta, pani sormensa hänen korviinsa, sylkäisi ja
kosketti hänen kieltään. Sitten hän katsahti taivaalle, huokasi ja sanoi kuurolle: "Effata." Se merkitsee:
aukene. Silloin miehen korvat aukenivat ja hänen kielensä vapautui, niin että hän puhui selkeästi.
Rukoillessani kuuroille olen laittanut sormet heidän korviensa päälle ja näin olen tuntenut kuinka Jumalan
voima on mennyt korviin ja muutosta on tapahtunut. Kuulo on parantunut tai sitten olen käskenyt kuurouden
hengen poistumaan ja näinkin on kuulo palaantunut.
Eräs 33- vuotias mies joka oli ollut koko ikänsä kuuro ja mykkä, parantui. Tässä tapauksessa perheessä oli
kirous, joka oli aiheuttanut hänen sairautensa. Muutaman kuukauden kuluttua hänen syntymästään hän oli
sairastunut ja menettänyt kuulonsa ja puhekykynsä.
Meillä on enemmän voimaa kuin paholaisella
Kuulin kertomuksen eräästä pastorista joka oli mennyt sairaalaan, missä oli ollut kuuroja lapsia. Lapset oli
laitettu jonoon ja tämä pastori oli ottanut aina yhden lapsen kerrallaan ja sanonut näin. Kuurouden henki
lähde pois näistä korvista ja sitten hän oli kuiskannut lasten korvaan sanan Baby jonka he olivat toistaneet.
Näin hän käsitteli kaikki lapset ja sen jälkeen sairaalassa ei ollutkaan enään kuuroja lapsia.
Etkös sinäkin haluasi tehdä samaa? Minä ainakin halusin ja nyt olen saanut nähdä ja olla pitämässä
samanlaisia parantumis tilaisuuksia maailmalla ! Jumala Hyvä ON !
jatkuu sivulla 6
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KUINKA PARANTAA SAIRAITA
jatkuu sivulta 5
Matkalla Mongoliassa, Liettuassa, Intiassa, Amerikassa ja Afrikassa olen nähnyt kuinka Jumala on
kasvattanut käsiä ja jalkoja. Kuinka monet ovat tulleet kosketetuiksi hänen voimastaan.
Yhdessä kokouksessa Jumala voi parantaa monia joilla on samanlaisia sairauksia mutta erilaisin menetelmin.
Eräässä kokouksessa yksi lapsi parani matkalla lavalle, toinen parani kun hänen silmilleen laitettiin kädet,
kolmas parani kun hänelle sanottiin Silmät parantukaa Jeesuksen nimessä.
Kun lähdet tälle tielle älä koskaan luovuta. Rukoile kymmenelle, sadalle, tuhannelle ja sitten voit alkaa
näkemään Jumalan ihmeitä. Tiedän monia Jumalan palvelijoita jotka ovat aloittaneet näin ja nyt heillä on
mitä mahtavimpia palvelu virkoja. Mitä enemmän teet sitä enemmän alkaa tapahtumaan. Täytyy olla
sinnikäs ja täytyy saada Pyhän Hengen kaste. Älä koskaan lopeta, mikäli parantuminen ei tapahtu
ensimmäisellä kerralla rukoile uudestaan ja uudestaan aina niin kauan kunnes tuloksia alkaa tapahtumaan.
Joskus sinun pitää vain yrittää erilaisia asioita, kuten komentaa, käsien päälle laitto, ajaa ulos henkiä, mutta
sitten voitte huomata kuinka sitkeytenne palkitaan ja henkilö paranee.
Tätä Jumala haluaa että jokainen joka uskoo ottaa tällaisen uskon askeleen ja lähteen tekemään niitä töitä
mitä Jeesukin teki.
Itse uskoin ihan täysillä kun Jeesus tuli elämääni. Uskoin että hän elää minussa ja minä hänessä ja että me
olemme yhtä ja että me teemme tätä työtä yhdessä. Minä olen hänen kätensä ja jalkansa.
Paavalikin puhuu siitä joka paikassa, Kristus sinussa hän ei puhu että Kristus ulkopuolellasi.
Meidän jotka uskomme pitää nähdä se että Jeesus Kristus elää meissä ja meidän kauttamme. Kun todella
ymmärrät tämän se tulee muuttamaan sinut täysin.
Jonakin päivänä näet ihan kokreettisesti että se käsi jonka laitat jonkun päälle onkin hänen kätensä. Niin
kuin minä näin itseni Turkissa kun Jeesus sanoi minulle että hän tulee kulkemaan minun kanssani maailman
loppuun asti ja sen jälkeenkin ja silloin näin kuinka minä olinkin hän ja olin puettu kuin hän ja jalkani olivat
hänen jalkansa. Jeesus sanoo: Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä
niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö,
John 14:12
Eli kenet Jeesus jätti tänne maailmaan lopettamaan hänen työnsä?
Hän jätti meidät! Antaen meille hänen auktoritettinsa jotta voisimme parantaa sairaita, ajaa ulos henkiä.
Ja muista kaikki tehdään hänen nimessään.
Koska hän elää meissä ja meidän kauttamme!
Tämä ei tee meistä ylimaallisia mutta meidän täytyy tietää keitä me olemme Kristuksessa.
Kun paholainen kysyy : Kuka sinä luulet olevasi niin sinä vastaat.: Minä Olen Jumalan lapsi ja
Jeesus joka asuu minussa, Jeesus joka elää minun sydämessäni, Tiedän kuka minä olen, Olen pelkkä ei
mitään, mutta olen jokin jonka sisällä Jeesus asuu. Jokainen uudesti syntynyt hengellä täyttynyt uskova on
tärkeä koska sinulla on elävä Jeesus sydämessäsi, jokaisella meistä.
Tehkää tämä perässäni:
Laita kädet eteesi ja sano: Nämä on Jeesuksen kädet , joten näissä käsissä on hänen parantava voima.Nosta
jalkasi ylös ja sano: Nämä ovat Jeesuksen jalat . Jumalan voima menee läpi koko kehoni, se ei ole vain
rajoitettu käsiini ja jalkoihini vaan hänen läsnäolonsa on jokapuolella kehossani.
Kun minulla ei ole mahdollisuutta laittaa käsiäni jokaisen päälle niin silloin pyydän muita uskovia
laittamaan kädet toistensa päälle ja näin he parantuvat. Jumalan Pyhä Henki voi joskus iskeä näin läpi koko
salin ja useat kaatuvat Pyhän Hengen voimasta. Me emme aina tarvitse jonkun Jumalan palvelijan, pastorin
tai evankelistan olevan siellä laskemassa käsiään meidän päälle vaan sen voi tehdä kaikki ne uudesti
syntyneet hengellä täyttyneet uskovat myös itsellesi.
jatkuu sivulla 7
Aamen:
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jatkuu sivullta 6

Laske kätesi sen ruumiinosan päälle missä on kipua tai sairautta ja ihan yleisesti voit laittaa käden pään
päälle. Ja Jumala parantaa sinut. Jokainen joka osallistui kokouksiimme, tuli kosketeuksi Jumalan voimasta
ja parantumisia tapahtui,
Jos sinulla on vaikka päänsärkyä laita kätesi pään päälle ja komenna päänsäryn tai migreenin poistumaan
kehostasi Jeesuksen nimessä ja näin tapahtuu. Et sinä aina tarvitse jotakin toista rukoilemaan puolestasi vaan
voit rukoilla myös itsellesi.
Aamen
Siunauksin
Kristiina

WOLRD EVANGELISM ORGANISATION WWW.WEO.FI Tue työtä
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Vuosi 2014
Intia, Sri Lanka, Israel, Malesia
Etelä-Afrikka
Luotan täysin Herraan ja siihen että Hän tuo avun
Siinä hän tarvitsee Ihmistä joka kuulee hänen äänensä !
Lähde tukemaan evankeliontityötämme Intiassa, Sri Lankassa ja
Malesiassa ! 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
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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 Usambady tilinro:
124435-74511 / Weo/ Dalit- lapsi projekti
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 !!!!!
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Pilgrimage in The Holy Land
September 13- September 25, 2014
Evangelist Kristiina Keravuori
www.weo.fi
kristiina.keravuori@gmail.com

WELCOME TO ISRAEL
Tour includes
Breakfast in hotels and convents
Guide service
Entry fees to all places
Our own car and fuel

DATES AND PLACES
Arriving at Tel Aviv Ben Gurion
Airport September 13, 2014 where
I’m waiting for you
Haifa 13- 15.9.2014 2 nights
Nazareth 15- 18.9.2014 3 nights

EURO 960 - ZAR 14.500
reservation fee

Tiberias 18- 20.9.2014 2 nights
Dead Sea 20- 21.9.2014 1 night
Jerusalem 21- 25.9.2014 4 nights

EURO 96 - ZAR 1450
If you cancel the trip, booking fees are
non-refundable
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Taking you to the airport 25.9.14

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

I

13- 15.9.2014 Tel Aviv to Haifa

2 nights at the Carmelite Monastery
on the top of Mount Carmel
Acco, Montfort Castle, Mount Carmel
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15- 18.9.2014 Haifa to
Nazareth

18- 20.9.2014 Nazareth to
Tiberias

3 nights at the Rosary Sisters
Convent in the middle of Nazareth

2 nights at Berger Hotel

Jesus Home, the Church of Annunciation,
The Synagogue Church, Mary’s well,
Cana, Nain, Mount Tabor, Meggido,
Mounth Hermon

Sea of GalileeCapernaum, Beatitudes,
Kursi, Beteshda, Korasin, River of
Jordan, Fish and Loaves
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I

20- 21.9.2014 Dead Sea
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21- 25.9.2014 Jerusalem

1 night at the Dead Sea hotel

Dead Sea, Masada, Qumran caves

4 nights at Paulus-Haus Convent on
the other side of Damascus gate
On the road to Jerusalem, St.Georges
Monastery, Lazarus Tomb at Bethany
and one day trip to Betlehem.
Garden of Gethsemane, Mount of
Olives, The city of David, Salem of
Melkizedek, Church of Saint Anne,
Hezekiah’s tunnels Siloan, Pater Noster
Church, Dorminous Flevit Chapel, Via
Dolorosa, Church of the Holy
Sepulchre, the Garden Tomb, Wailing
Wall, Ecce Homo-Lithostrotos, At.Ann’s
Bacilica & Pools of Bethesda, St.Peter in
Gallicantu, St.Stephen’s Basilica, Upper
Room.
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When you go to Israel pilgrimage
You will never be the same !
Your life will be changed forever
—
Do you wanna make
your dream to come
true?

You can experience the
same things happening to
you WHAT HAPPENED

IF YOU ARE
INTERESTED
PLEASE CONTACT
ME

Do you wanna
experience the presence
of the Lord closer than
ever before?
Holy Land will do this
to you ! It will be a life
changing trip when you
enter into this land
where Son of Man have
been walking .

Evangelist Kristiina
Keravuori

HOLY LAND
2000 YEAR AGO when you
enter into the places where
JESUS have been walking

http://www.weo.fi/inenglish
World Evangelism Org
Finland

kristiina.keravuori@gmail.
com
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