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He ajattelevat: "Mikä

I

on Kaikkivaltias?

Jumalalle jumalattomat sanovat: "Pysy

Miksi me häntä
palvelisimme? Mitä

loitolla meistä! Emme me piittaa sinun

hyödyttää pyytää

teistäsi." Job. 21:14

21:15

häneltä apua?"Job.

JUMALALLA ON
SUUNNITELMA ELÄMÄLLESI
VALAAN VATSASTA JOBIN TIELLE...JA SITTEN..

Missionarin elämää.......
Jatkuu sivulla 2

UPEITA KOKOUKSIA ERI PAIKKAKUNNILLA...

M e c c a l u r, Av a r l u r p e t , K i l p i n a t t u ,
Tiruvannamalai, Uusambady, New
Sani

Beatitudes Intiassa

Pooni, Somosipadi, Vengayavelur...
Jatkuu sivulla 2

ELÄMÄÄ MERCY HOMESSA...RAKENNUS PROJEKTI
ALKOI... LAHJOITUS

Päivittäinen ohjelma ja vuonna 2010 aloitettu
rukous sai vastauksensa sekä video ....
Jatkuu sivulla 3

TULEVAA OHJEMAA ....
Tampereella sunnuntaina 16.12.2012 klo 12-15
Kotikokous. Osoite: Viinikankatu 30 b 5
kyselyt Jaana Rantala 0407763969
Katso: http://www.weo.fi/tapahtumat
Jatkuu sivulla 4

Vengayavelur’in lapsi ovan suulla

He uskovat, että
menestys on
heidän omissa
käsissään. Heidän
ajatuksensa ovat

MARRASKUUN SANAA
Jatkuu sivulla 5

kaukana Jumalasta.
Job. 21:16

MERCY HOME...
Jatkuu sivulla 6
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Jatka rukoilemista niin Jumala
jatkaa keskustelua kanssasi...
Mikä onkaan vaikemapaa kuin lähteä
lähetyskentille epämääräiseksi ajaksi,
tulenkohan koskaan palaamaan Suomeen.
Suuria asioita ja muutoksia ja tässä sitä
alkoikin kyseenalaistamaan Jumalan
tarkoitus periä. Job 4:3-5 Olet itse

opettanut monia, ohjannut oikeaan, olet
tarttunut voimatonta kädestä.Sinun sanasi
ovat auttaneet kaatuneen pystyyn, sinä olet
rohkaissut horjuvaa. Kun vastoinkäyminen
tulee omalle kohdallesi, et kestä
hetkeäkään.
Olenko ollut liian malttamaton koska
Jumala tuntui hylänneen minut kokonaan,
asiat eivät vain sujuneet niin kuin minä
ajattelin ja silloin tuli sana: 2 Aikakirja

32:31 Silloin Jumala antoi Hiskian toimia
oman mielensä mukaan, mutta vain
koetellakseen, oliko hän sisimmässään
uskollinen. Niin kuin Hiskia tunsin
olevani ilman Jumalaa ja aivan yksin.
Job 23:8-10 Jos minä menen itään, ei hän
ole siellä, jos länteen -- ei merkkiäkään
hänestä! Jos menen pohjoiseen, en saa
häntä silmiini, jos etelään -- en näe häntä!
Hän tietää kyllä, millainen on ollut minun
vaellukseni. Koetelkoon minua niin kuin
tulessa kultaa -- minä kestän.
Yrittikös maailma houkutella minut vai
mitä siinä tapahtui, mutta tiesin että
voitin tämän taistelun. Herra kokeili
minun uskollisuuttani, tuodakseen
sydämestäni ulos kaiken sen mitä siellä
on! Kaiken sen arvokkaan sen kullan
mitä siellä on. Elämäni kuuluu vain
Hänelle ja näin voitin tämän taistelun,
sydämessäni ei ollut muuta!!! Mahtava
kokemus ja vapautus!!! Seuraavana

päivänä missiot alkoivat sitten kokonaan
ihan uudella tavalla!!!
KOKOUKSIA ERI PAIKKAKUNNILLA

... ja niin sitä lähdettiin kiertelemään kylissä
ja seurakunnissa. Satoja
ihmisiä
saapui
rukouskokouksiin ja
ihmeitä ja parantumisia
alkoi tapahtumaan.
Meccalur, Avarlur pet,
K i l p i n a t t u ,
Tiruvannamalai,
Uusambady, New Sani
Pooni,
Somosipadi,
Vengayavelur
Vengayavelur...
aina
kun
saavuimme
johonkin näistä kylistä kirkot ja kodit
täyttyivät apua tarvitsevista ihmisistä.
Mikä onkaan mahtavampaa kuin saada
puhua Jeesuksesta ja hänen pelastus
työstään ja sitten kuinka ihmiset saavat
kokea kuinka Hänen nimissään tapahtuu
parantumisia!!!
Nyt käyn viikottain ma-ti-ke- pe-la su
Pastori
Joseph
Karnanin
kanssa
evankelioimassa. Lapset saapuvat paikalle
ensimmäisinä ja sitten myöhemmin illalla
saapuvat kaikki äidit ja isät ja vanhukset.
Töitä piisaa!
Voi kuinka olenkin siitä niin iloinen kun
saan auttaa ihmisiä löytämään tiensä ”
Pimeydestä Valoon” Mutta te olette valittu

suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo,
Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan
hänen suuria tekojaan, joka teidät on
pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa
1.Piet. 2:9 ja matka jatkuu....
Katso Video: http://www.youtube.com/
watch?v=qDx5TcqSvqA&feature=g-upl
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"Minä olen
maailman
valo. Se, joka
seuraa
minua, ei
kulje
pimeässä,
vaan hänellä
on elämän
valo." Joh.
8:12
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Elämää Mercy Homessa
H e r ä t y s a a mu k u u d e l t a y h t e i s e e n
rukoukseen ja päivän avaukseen. Sitten
lähdetään aamu askareihin, mitä ovat aamu
pesu, vaatteiden pesu, kahden lehmän
niitylle vienti, kanojen ruokinta, ym. Tällä
välillä keittiössä käy kova vilske kun
seitsemällekymmenelle lapselle laitetaan
ruokaa. Kahdeksalta on aamiaisen aika ja
kello yhdeksän lähdetään bussilla kohti
Tiruvannamalain keskustaa missä on Dalit
lasten koulu, Dannish Mission School.
Autokuski Gobi peruuttaa bussin vasta
valmistuneesta tallistaan pihalle ja niin sitä
sitten mennään kouluun. Turvallisesti
kotiovelta koulun eteen.
Päivittäin talolle tulee äitejä lähikylistä
opiskeleman ompelemista (opettaja Indra)
ja tietokoneen(opettajaBavani) käyttöä.
Gobin työnä on tuoda heidät tänne ja viedä
heidät takaisin
Kello 12.30 lapset haetaan koulun
edestä lounaalle ja kello 13.30 bussi vie
heidät takaisin
Kello 17.00 koulun päätyttyä lapset
palaavan Mercy Homeen ja koulu
uniformut vaihdetaan kevyempiin koti
asuihin. Ruoka onkin jo valmiina ja sitten
vain syömään. Kello 19.00 Gobi tuo noin
neljäkymmentä lähikylän lasta meidän
lapsien kanssa tekemään kotiläksyjä
opettajien kanssa. Lapset jaetaan eri luokka
ryhmiin. Ensin on tarjolla jotakin pientä
välipalaa ja sitten tunnin verran opiskelua ja
läksyjen tekoa. Kello 19.30- 20.00 onkin
iltarukousten aika sitten vielä syömään ja
nukkumaan.
Talolla on tällä hetkellä kolme kokkia
joista kahdella on pieniä lapsia. Poonulla
on viisivuotias Amos ja Thilagalla on
kahdeksankuukautinen Simirna ja
kaksivuotias Shelpina. Dhanalakshmi eli

Mamma onkin jo iäkkäämpi äiti ja hänen
lapsensa ovat jo maailmalla.
Kuskimme Gobi on naimisissa mutta
hänellä ei ole lapsia. Sitten on Swarna joka
auttaa kaikessa lasten ja
nuorten hoidossa ja myös
opetuksessa.
Kanssamme siivous-ym
töissä auttava Suguna ja
hänen viisikuukautinen
lapsensa Thomas (annoimme
hänelle sukunimeksi Cook
koska hänen seitsemäntoista
vuotias äitinsä auttaa myös
r u u a n l a i t o s s a ) .
Lapset lähdössä kouluun
Kymmenvuotiaana Suguna
oli kymmenenvuotias kun
hänen äitinsä tappoi itsensä
polttamalla. Tämä on hyvin yleinen tapa tehdä
itsemurha täällä Intiassa. Sugunan tie kulki
tänne Mercy Homeen missä hän opiskeli aina
yhdeksännelle luokalle asti ja sitten hänen isänsä
myi hänet eräälle miehelle rahan puutteessa, "Kuka on suurin
jonka kanssa hänen piti
mennä naimisiin
taivasten
kuusitoista vuotiaana. Isä tarvitsi rahaa viinan
valtakunnassa?"
juontiin. Suguna tuli raskaaksi ja synnytti
lapsensa ja muutaman kuukauden jälkeen tämä Silloin Jeesus
mies jätti hänet. Suguna otettiin takaisin Mercy
Homeen lapsensa kanssa ja nyt hän on
seitsemäntoista vuotias ja auttaa meitä kaikissa
töissä. Sugunan toive olisi saada jatkaa
opiskeluja.

Asvini kuusitoistavuotias nuori neiti on
nyt minun avustajani ja hänellä on yksi
vanhempi sisko. Asvini menetti sekä isänsä
ja äitinsä. Asvini tekee kaikkia kotitöitä ja
maaliskuussa 2013 hän yrittää pyrkiä yläasteelle
missä hän epäonnistui aikaisemmin. Asvinilla ei
ole omaa ”Kummia”.
Jatkuu sivulla 6

KATSO VIDEO: http://www.youtube.com/watch?
v=Fad9__1IQmw&list=UUdA3Kld0XjazUCo9jRV2lA&index=2&feature=plcp
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kutsui luokseen
lapsen, asetti
hänet heidän
keskelleen
ja sanoi:

"Totisesti: ellette
käänny ja tule
lasten kaltaisiksi,
te ette pääse
taivasten
valtakuntaan Matt

MATKALLA.... TAPAHTUMIA VUONNA 2013!
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PAAVALIN JALANJÄLJILLÄ
SUUNNITTEILLA PYHIINVAELLUSMATKA PAAVALIN JALANJÄLJILLÄ MATKA
ALKAA MAKEDONISTA ....
VUODEN 2013
PYHIINVAELLUSMATKA
PAAVALIN
JALANJÄLJILLÄ ALKAA
MAKEDONIASTA JA
PÄÄTTYY ROOMAAN
SYKSYLLÄ 2013
( 20.9.2013)
MATKAN HINTA NOIN
1600 EUROA + LENNOT
MATKAN KESTO N. 1KK
MUKAAN REPPU JA
ILOINEN SEIKKAILU
MIELI
ILMOITTAUDU AJOISSA
kristiina.keravuori@gmail.
com
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Matteus 17:5: Pietarin vielä puhuessa loistava pilvi verhosi heidät ja pilvestä kuului ääni:
Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt.

Kuulkaa häntä!"
Matteus 17:8: Ja kun he nostivat katseensa, he eivät nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen

Vain Jeesus

yksin.
2. Pietarin kirje 1:16-18 Emmehän
me, silloin kun saatoimme teidän
tietoonne Herramme Jeesuksen
Kristuksen voiman ja tulemisen,
olleet lähteneet seuraamaan
mitään ovelasti sepitettyjä taruja,
vaan olimme omin silmin saaneet
nähdä hänen jumalallisen
suuruutensa. Hän sai Jumalalta,
Isältä, kunnian ja kirkkauden, kun
hänelle kantautui Ylhäisimmän
Kirkkauden ääni: "Tämä on minun
rakas Poikani, johon minä olen
mieltynyt."Tämän äänen me itse
kuulimme tulevan taivaasta, kun
olimme hänen kanssaan pyhällä
vuorella.
Jumala puhuu suoraan ihmiselle
pilvestä joka on laskeutunut vuorelle.
Voimme lukea tälläisiä kertomuksia
tapahtuneen myös aikaisemmin
Raamatussa. Mooseksella oli useita
kokemuksia tästä ja myös ne jotka

seurasivat Moosesta näkivät Pilven
johtavan heitä eteenpäin.
Tällä vuorella Jumala ei anna meille
mitään ennustuksia eikä avaa meille
mitään Taivaan salaisuuksia Hän
sanoo vain yksinkertaisesti:
KUULKAA HÄNTÄ!
Mooses ja Elia ovat myös paikalla
mahtavat Herran palvelijat mutta
heitäkään meidän ei pidä kuulla
ainoastaan Jumalan Poikaa
Jeesusta
Jumalan tahto on se että me
kuulemme Häntä, mutta miksi me
emme tee sitä? Miksi me edelleen
palvomme erilaisia käsin tehtyjä
Jumalia, kuolleita Jumalia? Mikä
meitä kiehtoo tässä epäjumalien
palvonnassa, miksi me emme lähde
ylistämään Herraa ja kokemaan sitä
kaikkea mitä Hän meille antaa. Hän
haluaa meidän itselleen kokonaan ei
vain yhtä osaa sinusta.

New Sani Pooni pastor Joseph Karnan and pastor John Peter

Meidän on siis kuultava Jeesusta ja
Hänen kauttaan me saamme Pyhän
Hengen käyttöömme ja heidän
kanssaan me opimme ymmärtämään
mitä luemme Herran Sanasta
Raamatusta. Ymmärämme mitä
Jumala on valmistanut meille aikojen
alusta profetioidensa kautta.
Halummekos palvella Elävän
Jumalan poikaa Jeesusta tai ihmisten
itse keksimiä ovelia taruja?
Valinta on yksin sinun

Henki yksin tekee eläväksi,
lihasta ei ole mitään hyötyä.
Ne sanat, jotka olen teille
puhunut, ovat henki ja
elämä.
Herran siunausta Kristiina

Käsin tehtyjä Jumalia...
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Tässä kuva Beatitudes vuoren juurelta Intiasta..

RAKENNUS PROJEKTI HYVÄKSI KÄYTETYILLE
ÄIDEILLE ALKOI...

Hyvin tärkeiden lahjoitusten tuella
aloitimme talon rakennuksen. Aina sitä
mukaa kun lajoituksia tulee tähän projektiin
rakenamme lisää. Tähän menessä olemme
jo kaataneet yhden puun, kaivaneet ison
kuopan ja rakennettu rautapilareita alueen
ympärille ja arkkitehtikin tuli ja kertoi
suunnitelmistaan. Eilen saapui 100
pussillista sementtiä ja näin me jatkamme
eteen päin. Tarkoitus on saada olekelutilat
ja pieniä huoneita missä äidit voivat lapsien
kanssa yöpyä. Mikäli haluat osallistua tähän
tässä tiedot:
World Evangelism Organisation ry
Nordea102530-254204
Intia viite 1889.
VUONNA 2010 RUKOILIMME APOSTOLISEN
KESKUKSEN PUOLESTA MAASEUDULLA

Kaksiviikkoa sitten Alcotin Luterilainen srk
otti yhteyttä Mercy Homen johtajaan
Luben Kumariin ja he tarjosivat yhdeksää
hehtaaria maata kauniin vuorenrinteen
vieressä ja lähellä sitä paikkaa missä olimme
käyneet rukoilemassa kaksi vuotta sitten.
Alue annetaan ilmaiseksi Mercy Homen
käyttöön seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi
ja sitten vuokrasopimus uusitaan. Alueelle
rakennettiin jokinlainen tehdas mutta se ei

menestynyt, joten nyt paikka on tyhjillään. Näin
meillä olisi jo yksi rakennus käytössä.
Rukoilimme paikalle nimeä ja sydämeeni nousi
nimi Beatitudes. Saarnan vuori,
Autuaaksijulistuksen vuori
Paikka missä Jeesus puhui seuraavasti:
"Autuaita ovat hengessään köyhät,
sillä heidän on taivasten valtakunta.
Autuaita murheelliset: he saavat lohdutuksen.
Autuaita kärsivälliset: he perivät maan.
Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja
jano: heidät ravitaan.
Autuaita ne, jotka toisia armahtavat:
heidät armahdetaan.
Autuaita puhdassydämiset: he saavat nähdä
Jumalan.
Autuaita rauhantekijät: he saavat Jumalan lapsen
nimen.
Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi
vainotaan: heidän on taivasten valtakunta.
Vuorisaarnan voit lukea Matteuksen
evankeliumista luvuista 5-7

Täällä voisivat lapset viljellä orgaanisesti ja
opiskella Herran sanaa.Suunnitteilla on
myös alue minne rakennetaisiin pieniä
huoneita missä voi rukoilla ja levätä ja
hiljentyä vilkaan elämän keskellä. Retriitti
keskus kaiken ikäisille. Nuorille ylistyspaikka
ja kokoontumis paikka ym ym...
Mikäli kuulet kutsun tule mukaan
World Evangelism Organisation ry
Nordea102530-254204
Apostolinen keskus Intiaan viite 2011
Siunauksin Kristiina
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Nähdessään
kansanjoukot
Jeesus nousi
vuorelle. Hän
istuutui, ja
opetuslapset
tulivat hänen
luokseen.
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Jumala ei erottele ihmisiä. Hän hyväksyy jokaisen,
joka pelkää häntä ja noudattaa hänen tahtoaan,
kuului tämä mihin kansaan tahansa
Eli
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
Kaikkeen toimintaan viite
5555
Mongolia viite 1669
Intia viite 1889

Amos, Shelpina, Simirna ja äiti Thilaga

Liettua viite 1559
Apostolinen keskus Intiaan
viite 2011
Intia Dalit-lasten orpokodin
kummityö
124435-74511 / Weo/ Dalitlapsi projekti
Kansainvälinen tilinumero
FI68 10253000254204
BIC NDEAFIHH
Kiitos tuestasi
Kristiina Keravuori,
toiminnanjohtaja
Helsinki
www.weo.fi

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 !!!!!

Nukkumaan meno aika
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Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun
opetuslapsikseni
Älkää olko
mistään
huolissanne, vaan
saattakaa aina se,
mitä tarvitsette,
rukoillen, anoen
ja kiittäen
Jumalan
tietoon.Silloin
Jumalan rauha,
joka ylittää
kaiken
ymmärryksen,
varjelee teidän
sydämenne ja
ajatuksenne, niin
että pysytte

Somosipadin kirkko

Kristuksessa
Jeesuksessa.

LÄ H E TT Ä

JÄ :
Pa st or i K R
IS T II N A K
ERAVUOR
T IR U V A N
I
NAMALAI
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KRISTIINA KERAVUORI / LUBEN KUMAR
Dalit Mercy Home Orphanage
No. 375, Tiruvalluvar Nagar,
Tindivanam Road, Near Ammayee
Hotel, Via Kilnachipattu, Somasipady Po,

Tiruvannamalai - 606611 India

