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Matkalla...
Ole Rohkea ja Luja ! Herra sinun Jumalasi on kanssasi missä vain sinä kujet !
Joosua 1:9
WOLRD EVANGELISM ORGANISATION WWW.WEO.FI
Usambadi

Pastori Joseph
Karnan hänen
vaimonsa Rose
ylläpitävät lasten
orpokotia ja iltapäivä
kerhoa Usambadissa

Muutto Coimbatoreen

Matkalla kuljin
kaikenlaisten kivojen
paikkojen ohi kuten
Sankarin ja Salemin
Sivu 2

Sivu 2

HUHTIKUU 2014

Sheela Mary

Coimbatoren
kokouksia

He kävivät Keralassa
erään tunnetun
noitatohtorin luona
ja pyysivät häntä
kiroamaan tämän
perheen.
Sivu 3

Herätys kokouksen alkoivat
Alussa majoituin Pastori Victorin kotiin,
mutta sieltä muutin veli Prem Kumar
Georgen luo, rauhalliselle omakotitalo
alueelle. Intialaiset ovat tottuneet siihen
että heidän ympärillään on kokoajan
ihmisiä. Suomalaisena pidän
hiljaisuudesta ja rauhasta joka on
harvinaista herkkua täällä, mutta nyt
saan nauttia siitä omassa pienessä
huoneessani.

Rukouskokoukset ovat alkaneet hyvin
voimallisesti ja olen vieraillut hyvin

WOLRD EVANGELISM ORGANISATION WWW.WEO.FI

Sivu 3

Sivu 3

teidän apuanne en tulisi toimeen täällä.
Ihana että Jumala puhuu teille ja näin te
autatte minua.

Matka jatkui
Coimbatoreen...
Etelä-Intian toisista suurimpaan
kaupunkiin Chennain jälkeen. Otin
mukaani skootterini ja nyt sillä ollaan
menty pitkin ison kaupungin
mielettömän ruuhkaisia katuja. Täällä
on kuulemma liikenne säännöt mutta
kukaan ei noudata niitä.

Hyvin voimallisia
kokouksia.
Profetioita ja
parantumisia,
vapautumisia ja
eheytymisiä.

Kirje Vivekalta, Matka
Israeliin ja tapahtumia
Minulla on ollut
sydämelläni Suomen
nuoret ja lähetystyö.
Hain Bethelin kouluun
ja sain jo
seuraavana
päivänä

Suunnittelemme yhteisiä evankeliointi
matkoja eripuolille maailmaa veli Pren
Kumar Georgen kanssa. Business
miehenä hänellä on yhteyksiä useihin
Aasian maihin. Odotan innolla tulevia
vuosia Matkallani Jeesuksen kanssa.

Herralle yksi päviä on kuin tuhat vuotta ja
tuhat vuotta kuin yksi päivä! Sukupolvi
menee, sukupolvi tulee, mutta maa pysyy
ikuisesti. Onko kaikki turhuutta?

monessa seurakunnassa saarnamassa ja
rukoilemassa ja profetioimassa. Ihmeet
ja merkit seuraavat niitä jotka uskovat!
Näin se vain on! Sain upean sanan
Herralta: Älä pelkää, älä lannistu, sillä
Herra Itse kulkee sinun edelläsi 5 Moos.
31: 8 Tämä antoi minulle voimaa ja
varmuutta työskentelyyni täällä.
Taloudellisesti voisi olla paremmin jotta
voisin mennä niihin paikkoihin minne
minua kutsutaan, vaikka minua on
autettukin matkani aikana. Kiitos siitä
kaikille! Olette ihan mahtavia ! Ilman

Jos sinulla olisi minkäänlaisia
mahdollisuuksia...
lähteä mukaan taloudellisesti tukemaan
tätä evankeliointi työtäni maailmalla
niin olisin siitä tosi kiitollinern. Kyse ei
ole isoista summista, mutta
matkustaminen paikasta toiseen on
hyvin kallista.
Nyt olisi haasteena Sri Lanka Tämä
kahdenviikon matka tulisi maksamaan
500 euroa. Sitten on muutamia paikkoja
Intiassa kuten Bombay, Chennai ja
Karnatakan alue ennen kuin siirryn
Israeliin, Malesiaan ja Kapkaupunkiin ja
takaisin Intiaan...
Siunauksin Kristiina
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LOVE & CARE
Lasten iltaopiskelukeskus ja viiden
pojan orpokoti
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USAMBADI

Pastori Joseph Karnan hänen vaimonsa Rose
ylläpitävät lasten orpokotia ja iltapäivä
kerhoa Usambadissa. Heillä on yksi yhteinen
lapsi Thomas ja hänen lisäkseen heillä on
viisi nuorta poikaa. Näille viidelle pojalle he
tarjoavat asunnon, ruuan ja
opiskelumahdollisuudet. Pojat tulevat hyvin
köyhistä olosuhteista ja heidän perheillään
tai sukulaisillaan ei ole varaa näiden poikien
koulutukseen. Iltasin tänne tulee
viisikymmentä kylän nuorta tekemään
koululäksyjään ja ennenkuin he palaavat
koteihinsa he saavat myös iltapalaa.
Pastori Karnan on vuosien mittaan kerännyt
rahaa, jotta hän voi rakentaa näille lapsille
paremmat opiskelutilat heidän pienessä
kodissaan. Nyt on yläkertaan rakennettu iso
sali jonne on tarkoituksena asenttaa sähköt,
kunnon kaakeli lattia ja varastokaappeja
koulun kesäloman aikana. Nyt sinulla on
mahdollisuus avustaa heitä tässä rakennus
projektissa.. On loppu rytistyksen aika!
Mikäli haluat auttaa tätä projektia niin voit
laittaa lahjoituksesi Weo:n Dalit lapsien
tilille Nordeaan.
Voit myös lähteä tukemaan joitakin näistä
lapsista kuukausittain, jollakin itsellesi
sopivalla summalla. Yleinen avustusraha on
21 € kuukaudessa.
Kirjoittelen aina silloin tällöin kuulumisia
Usambadin lapsista. Tarkoituksena on ottaa
lisää poikia tähän kotiin. Myös alle
kouluikäisiä tyttöjä otetaan päivähoitoon.
Voit olla tässä kaikessa mukana
rakentamassa parempaa tulevaisuutta näille
lapsille rukoillen tai taloudellisesti tukien.
Nordea : Weo / Dalit lapset

Alakerta:
Usambadin koti
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Huhtikuun puolessa
välissä muutin
Coimbatoreen

Yläkerta Lisärakennus

Jälleen kerran pakkasin tavarani ja
lähdin kohti Coimbatorea. Matkalla
kuljin kaikenlaisten kivojen paikkojen
ohi kuten Sankarin ja Salemin.

Coimbatoressa majoituin ensin
Sisäpiha. Täällä tehdään kaikki
ruoka. Piharakennuksessa on
poikien varasto ja sen takana on
pieni puutarha.

Talon asuinsalit ja huoneet

Sunnuntain rukouspiiri ja
opiskelijat

Pastori Victorin kotiin ja sieltä käsin teimme
useita Missioita.
Ensimmäisenä viikonloppuna olin
saarnamassa ja rukoilemassa kolmessa
eri seurakunnassa. Jumalan läsnäolo oli
hyvin voimallisesti läsnä. Pastori
Ezekian Prayer Worries Kirkossa
ihmiset saivat profetioita ja ehetymisiä.
Lapsettomille äideille rukoilimme
hedelmällisyyttä.

Kävimme myös maaseudulla
evankelioimassa ja rukoilemassa ja
Herra paransi.

Iltaopiskelijoita

FI61 1244350 0074511
Viestiin : Usambadin projekti
Etukäteen lahjoituksestasi kiittäen
Usambadin lapset ja johtaja Pastori Karnan
Evankelista Kristiina Keravuori
Toiminnanjohtaja
Lapset iltapalalla

www.weo.fi
Pastori Karnan, vaimo
Rose ja Thomas poika
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Herra Hyvä ON

WOLRD EVANGELISM ORGANISATION WWW.WEO.FI
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SHEELA MARY JA HÄNEN
VELJENSÄ JEYA PRAKASH’IN
TARINA

Sheelan isä Mr X oli hyvin menestyvä
liikemies ja he asuivat perheensä kanssa
Singaporessa mistä he muuttivat tänne
Coimbatoreen.
Mr X on Kristitty mies ja siitä syystä
hän sai hänen siskonsa ja kahden muun
sukulaisnaisen vihat yllensä. Ennen
kuulumatonta että rikas Hindu mies
antaa elämäsä Jeesukselle. Naiset olivat
kateellisia heidän menestymisetään joten
kääntyivät Temppeli pappien puoleen ja
pyysivät heitä tekemään Puujiaan tälle
perheelle. He kävivät Keralassa erään
tunnetun noitatohtorin luona ja
pyysivät häntä kiroamaan tämän
perheen. He antoivat noitatohtorille
sievän summan rahaa tästä työstä.
Mr X:n businekset alkoivat mennä
huonosti ja hän alkoi menettämään
omaisuuttaan. Sitten hänen
kaksikymmentävuotias tyttärensä
muuttui aika ajoin “Nukeksi” ja tämä
“Nukke” puhui hänen sisältään kertoen
kaikki nämä asiat mitä olen yllä
kirjoittanut tästä perheestä ja sitten
“Nukke” kertoi, että hän tulee
tappamaan Sheelan että se on hänen
tehtävänsä. Jossain vaiheessa Sheelan
veli Jeya Prakas joka asuu Singaporessa
alkoi saamaan samamlaisia “Nukke”
kohtauksia. Nukke asuu heidän
vatsassaan ja kun se täyttää heidän
kehonsa ja mielensä se yrittää
tukahduttaa heidät niin että heillä on
vaikea hengittää.
Olimme heidän luonaan rukoilemassa ja
sain seurata kuinka Sheela yht’äkkiä
muuttui täksi “Nukeksi” ja alkoi
puhumaan omituisella äänellä. Tehden
kaupaa kaikenlaisista asioita.
Vanhemmat sanoivat että tälle
Noitatohtorille olisi annettu Sheelan
hiuksia ja että hänellä olisi tälläinen
“Voodoo Nukke” johon hän pistelee aika
ajoin neuloilla, pikkuhiljaa surmaten.
Rukoilimme ja Sheela vapautui huvin
nopeasti tästä “Nukesta”. Keskustelin
hänen kanssaan ja kysyin jos hän
muistaa mitään siitä kun hän muuttuu
täksi “Nukeksi”..

WOLRD EVANGELISM ORGANISATION WWW.WEO.FI
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Sheela kertoi ettei hänellä ei
ole minkäänlaista
muistikuvaa siitä mitä on tapahtunut sinä
aikana kun “Nukke” puhuu. Edellisenä
yönä hän oli nukkunut hyvin huonosti ja
jossain vaiheessa tämä “Nukke” oli
hyökännyt perheen äidin siskon kurkkuun ja
yrittänyt tappaa hänet.
Nyt rukouksemme jälkeen “Nukke”
palasi ja sitten taas poistui. Kun
lähdimme Sheela jäi nukkumaan ja oli
ensimmäistä kertaan
hyvin pitkään aikaan
nukkunut 12 tuntia
ilman minkäänlaista
häiriötä! Kiitos
Herran. Kaiken
tämän keskellä
Sheela on opiskellut ja nyt hänelllä on
loppu tenttejä. En ymmärrä kuinka hän
on siihen pystynyt. Jälkeen päin Herra
sanoi minulle että tälle täytyy rukoilla ja
näin olen rukoillut hänelle joka päivä.
Tarkoituksenani on rukoilla seuraavat
seitsemän päivää ja sitten menemme
takaisin heidän luokseen rukoilemaan.
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Voimallisia kokouksia
Coimbatoressa
Parantumisia, profetioita ja
mahtavaa ylistystä Pastori Ezekiahin
Prayer Ministries kirkossa

Pastori Rameshin kirkkossa olin
tiistaina ja myös viikonloppuna
pitämässä kolme eri kokousta. Kaksi
aamu kokousta ja nuorten
kokouksen. Hyvin voimallisia
kokouksia. Profetioita ja
parantumisia, vapautumisia ja
eheytymisiä. Herra Hyvä On!!!

Tässä kuva Nooan arkista missä
Tulkaa kaikki mukaan rukoilemaan tälle kaikki seurakunnan jäsenet ovat
seisomassa ja suuntaavat kohti
perheelle. On käsittämätöntä kuinka
ihmiset eivät ymmärrä näiden erilaisten tulevaisuutta ja uusia haasteita.
voimien vaarallisuutta. Länsimaista
Nooan arkki = Kristus ja Hänen
tullaan näiden Temppelipappien luo
suojassaan saamme matkata!
oppimaan jotain suurta ja pyhää, mutta
tästä on kaikki pyhyys kaukana. Tässä
on kyse Antikrituksen voimista joilla
halutaan vain tuhota ihmiskuntaa
löytämästä sitä todellista tietä Jumalan
luo!. Jeesus sanoo että : “Minä olen Tie,
Totuus ja Elämä, kuka minua seuraa ei
kulje pimeässä vaan hänellä on elämän
valo ja ikuinen elämä! jatkuu..

Kanimozhilta
terveiset
Kiitän kaikkia jotka
tukivat minua
opintomaksuissani.
Nyt saan opintoni
päätökseen vuoden
2015 toukokuussa ja sitten minulla
on luvassa hyvä työpaikka
sairaalassa. Näin koko perheeni
elämä tulee muuttumaan. En osaa
sanoin kuvata kuinka kiitollinen
olen.

Bändi harjoittelua

Kävimme useissa
kotikokouksissa ja kodeissa
rukoilemassa
Iltaisin olimme vierailemassa
kodeissa jakamassa Herran sanaa ja
rukoilemassa veli Georgen ja Pastori
Victorin kanssa.
Ensikuussa on jokainen viikonloppu
varattu. Coimbatoressa,
Tiruvannamallaissa, Kovilpattissa ja
Nagercoil’ssa. Nagercoil on ihan
Intian Etelä-Kärjessä

Kiitoksin Kanimozhi
3
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lähipiirini tuki minua kasvussa. Tällaista
en kokenut Suomessa asuessani, sillä
minun oli vaikea löytää ystäviä uskovien
Hyvä ystäväni,
piiristä. Tein päätöksen, että tämä uusi
Elämässäni on tapahtunut suuria
suhde Jumalaan oli jotakin, johon
muutoksia ja ihmeellinen matka jatkuu
haluan panostaa.
edelleen. Reilu vuosi sitten päätin lähteä Lähdin Australiasta käymään USA:ssa
pitkälle matkalla ja myin lähestulkoon
ja sillä matkalla menin ensimmäistä
koko omaisuuteni. Halusin ottaa uskon
kertaa Betheliin. Vietin siellä viikon ja
hypyn, lähteä maailmalle ja katsoa
tunsin sydämessäni, että haluaisin
minne matka minut veisi. En osannut
jatkaa opintoja Bethelin koulussa! Miten
ollenkaan arvata kuinka isoja asioita
mahtava ympäristö kasvaa ja olla
matkalla oli luvassa! Tuohon aikaan en
Jumalan läsnäolossa ja katsoa mitä
ollut kovin keskittynyt Jeesukseen,
lähdemme yhdessä sitten tekemään!
vaikka hän koko ajan kanssani olikin.
Minulla on ollut sydämelläni Suomen
Tulin uskoon jo vuona 2008
nuoret ja lähetystyö. Hain Bethelin
Lakelandissa, Floridassa.
kouluun ja sain jo seuraavana päivänä
tiedon, että minut oli hyväksytty kouluun!
Kun vihdoin pitkän matkan ja monien eri Nyt teen kesän kovasti töitä ja koulu
maiden jälkeen päädyin Melbourneen,
alkaa syyskuussa. Minulla ei oikeastaan
Australiaan, niin ensimmäisenä
ole tällä hetkellä yhtään rahaa, mutta
sunnuntaina kävelin Hillsong kirkkoon.
sydämessäni on rauha siitä, että tämä
Siinä hetkessä tiesin, että olin tullut
on paikka mihin Jumala on minut
kotiin. Jumala sytytti sydämessäni aivan kutsunut.
uuden palon häntä kohtaan. Aloin käydä Jos koet, että haluaisit olla mukana
aktiivisesti Planetshakers –kirkossa.
tässä Jumalan seikkailussa ja auttaa
Kävin alfa tunneilla ja monissa
minua taloudellisesti, se olisi minulle iso
kokouksissa sunnuntaisin ja myös
siunaus! En voi työskennellä opintojen
viikolla! Jumala siunasi minua myös
ohessa USA:ssa, sillä minulla ei ole
siinä, että perhe jossa asuin oli kristitty
sinne työlupaa. Tarvitsisin taloudellista
perhe. Tuntui kuin ympärilläni olisi ollut
tukea vuokraan ja ruokaan kuukausittain
vain uskovia ihmisiä ja se oli todella
syyskuusta 2014 -toukokuuhun 2015.
mahtavaa! Sain kasvaa uskossa ja

Kuukausimenojen lisäksi tarvitsisin apua
myös koulumaksun kanssa.
Tässä on linkki, jonka kautta voit
osoittaa apusi suoraan koulumaksuihini
https://www2.ibssm.org/.
Sivun alareunassa on give to tuition
painike. Sitä klikkaamalla pääsee
sivulle, josta minut voi hakea nimellä.
Sieltä voi lahjoittaa itse valitsemansa
summan, joka maksetaan luottokortilla.
Laita minulle myös sähköpostia, niin
voin kertoa kuulumisiani opiskelujen
edetessä.
Olen todella kiitollinen kaikesta avusta!
Jumala on niin mahtava, odotan innolla
seikkailuita, joihin lähdemme yhdessä!
Ystävällisin terveisin,
Viveka Keravuori
Helsinki
15 huhtikuuta 2014
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Kirje tyttäreltäni Viveka Keravuorelta

Yhteystietoni:
Viveka.keravuori@gmail.com
040-7451323
Tilini: Nordea FI08 1023 5000 4400 99
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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

World Evangelism Organisation www.weo.fi
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Vuosi 2014
Intia, Sri Lanka, Israel
Etelä-Afrikka

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
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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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