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Matkalla...
WOLRD EVANGELISM ORGANISATION WWW.WEO.FI Tue työtä
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Sri Lanka
Matka jatkuu mielettömässä
Jumalan siunausten virrassa!
Parantumiset ja profetiat ovat
jokapäiväistä elämää!!!
Herätystä on ilmassa!
Sri Lanka on evankelistan toive
maa. Niin paljon Jumalan
nälkäisiä ihmisiä. Ainoana haittana
on tuo kuumuus ja kosteus.
Huhtikuu ja syyskuu ovat
kuumimpia kuukausia, tuolloin
aurinko on niin lähellä Sri Lankaa
joten paikallisetkin kärsivät
kuumuudesta.
Asuin saman perheen luona kuin
viimekerralla. Kosteus ja kuumuus
oli hyvin tuskallista, mutta vuorilla
oli sopivan viileää.
Matkustin Sri Lankan korkeimille
vuorille Nuwara Eliya’an ja siellä
evankelioimme useissa eri
paikoissa. Ilmasto oli raikasta noin
1,6 km korkeudessa. Toisissa

Tee lahjoitus

paikoin vuorten korkeus on yli 2
km. Lämpöset vaatteet on hyvä
olla mukana.
Mikäli olet kiinnostunut
kolmenviikon evankeliointi
matkasta Sri Lankassa ensi
heinäkuun alkupuolella, niin ota
ihmeessä yhteyttä.

Amos 9:11-12: -- Sinä päivänä
minä rakennan jälleen Daavidin
sortuneen majan.
Minä muuraan umpeen sen
halkeamat, korjaan sen
luhistumat ja saatan sen
entiseen loistoonsa.
Ja niin Israel saa hallittavakseen
Edomin jäännöksen ja kaikki ne
kansat, jotka on julistettu minun
omikseni, sanoo Herra.
Hän on tämän tekevä.

Suomesta lentoliput maksavat
tällä hetkellä noin 600 euroa
menopaluu (vertaa.fi) ja asuminen
ja ruoka on edullista. Pidän
heinäkuun alussa viikon
seminaarin naisille ja sitten
lähdemme autolla kiertämään
saaren pohjois puolen alueita.
Joten ilmoittaudu mukaan.
Osallistujien määrä on rajoitettu.
Rakkaudella Kristiina

kristiina.keravuori@gmail.com
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Amos 3:7: Ei Herra Jumala tee mitään ilmoittamatta suunnitelmiaan palvelijoilleen,
profeetoille.

Maaliskuu S4

Sri Lankan demokraattinen sosialistinen tasavalta eli Sri Lanka (”ylevä maa”) on saarivaltio Intian
valtameressä Intian eteläpuolella. Vuosina 1948–1972 Sri Lanka tunnettiin nimellä Ceylon. Vuonna 1983
saarella puhkesi sisällissota Intian tamilien ja saaren singaleesien välillä. Sota päättyi 17. toukokuuta
2009 tamilisissien antautumiseen. Tämä sisällissota vaati noin 70.000 ihmisen hengen. “Tamilitiikerit”
käyttivät siviilejä ihmiskilpinä ja pakottivat lapsia sotilaikseen. Saaren pohjoispuolella on vielä paljon
sodan jäljeltä jääneitä orpoja joilla ei vieläkään ole kotia ja nyt hallitus pakoittaa näitä Intian hindu lapsia
menemään buddhalaisiin luostareihin. Väkiluku on n 22 miljoonaa ja väestöstä 69% on buddhalaisia,
islam’iin kuuluu7,6% ja kristinuskoon kuuluu 6% väestöstä. Portugalilaiset olivat ensimmäisiä, jotka toivat
kristinuskon tälle saarelle, mutta myös britit ja hollantilaiset ovat olleet hallitsemassa tätä maata. Britit
mm. poistivat orjuuden. Maa on kuulu suurista Ceylonin tee viljelmistään. Tapaninpäivänä 2004
tapahtunut luonnokatastrofi vaati 35.000 ihmisen hengen ja 10.000 loukkaantui. Kyliä hävisi olemattomiin
aallon pyyhkäistyä saaren itäpuolella. Emäntäni kertoi kuinka nuori tyttö jolla oli pitkät kauniit hiukset oli
lähtenyt kävelemään kotia kohti kirkkopalveluksen jälkeen, Aalto oli iskenyt rantaan ja myöhemmin tämä
tyttö oli löytynyt puusta riippumasta kauniista hiuksistaan. Paljon tälläisiä kertomuksia, kokonaisia kyliä
hävinyt olemattomiin. Kymmenen vuoden aikana näitä kyliä oli palannut takaisin, mutta toisissa
paikoissa vain tyhjät talon rauniot tervehtivät kulkijaa. Kuuma ja kostea maa, mutta saaren etelä puolella
sijaitsevat vuoret jotka yltävät aina 2,5 km korkeuteen vievät sinut ihanille tee viljelmille ja viileyteen.
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Amos 5:14-15: Pyrkikää hyvään, älkää pahaan, jotta saisitte elää! Silloin Herra
Jumala Sebaot on teidän kanssanne, niin kuin te sanotte hänen olevan.
Vihatkaa pahaa ja rakastakaa hyvää! Saattakaa kaupunginportissa oikeus voimaan.
Maaliskuu S4

Asemapaikkani oli Negambossa joka on tunnin ajomatkan päässä Colombon isosta kaupungista. Täältä lähdin kohti saaren itäosaa ja
Batticaloa. Paikallisen pastori Ravin kanssa työskentelin viikonverran ja sinä aikana kiertelimme lähistöllä olevissa kylissä ja kodeissa. Sain
myös nähdä pelottavia isoa krokotiilejä jokien uomassa. Ei oikein huvittanut mennä uimaan näillä vesillä. Ihmeet ja parantumiset
seurasivat kulkuamme. Herra parantaa ja eheyttää seurakuntaansa. Koin että Herra käytti minua erityisen voimakkaasti naisten
keskuudessa. Sainkin kutsun ja olen menossa ensi heinäkuun alussa pitämään viikon seminaaria naisille lähellä Colomboa. Myös
rikkinäisiä sydämiä ja avioliittoja sekä niin useita naisia jotka eivät ole tulleet raskaaksi. Odotan että Herra avaa kohdut ja näin seuraavalla
kerralla tulen tapaamaan useita raskaana olevia naisia.! Amen. Se ei katso rikkauteen tai köyhyyteen kaikilla on omat ongelmansa. Ehkä
säälin enemmän näitä rikkaita naisia joilla ei ollut mitään muuta elämän tarkoitusta, kuin odottaa miehiään, jostain maailman kolkasta
kotiin, Italiasta, Dubaista, Kuwaitista jossa he elivät ja lähettivät rahaa vaimoilleen ja lapsilleen. He eivät saaneet tehdä mitään muuta kuin
olla kotona. Eräässäkin perheessä mies ei ole tullut kotiin moneen vuoteen. Tämä tuo jo epäilyksen tarinoiden ja avioliiton kestävyyteen.
Nainen nousi rullatuolista missä hän on istunut vuodesta 1999 ja teki sellaista mitä ei ole tehnyt 16 vuoteen, myös useita muita
parantumisia ja profetioita, Olimme ylhäällä vuorilla missä oli ihanan viileää ja ihmiset olivat aivan ihania. Nuwara Elia eli “ valon
kaupunki” tai “tasaisen pöydän maa”runsaine tee viljelmineen ja upeine vuorineen. Upeita ihmisiä voimallisia rukoilijoita ja aivan
mahtavia tarinoita. Kuinka Jeesus on seisonut saaren korkeimalla vuorenhuipulla ja hänen kädestään oli lähtenyt tulenlieska, niin kuin
salama ja osunut sisko Santhin käteen. Sisko Santhi oli kuullut että hänen pitää paljon rukoilla näiden ihmisten puolesta tällä saarella.
Voimallinen rukoilija ja hänen kanssaan saimme nähdä parantumisia niin fyysisiä kuin henkisiäkin. Mikä onkaan mahtavampaa kuin saada
kulkea Jeesuksen kanssa ja nähdä kuinka ihmiset saavat apua matkatessamme. Mutta lisää kulkijoita tarvitaan. Joten tule kanssani
heinäkuussa kolmeviikon matkalle Sri Lankaan. Suuri uskon askel ja tuo uskoa suuriin ihmeisiin kuinka Herra toimii!! Malesiaan saavuin
maaliskuun 24 pvä ja nyt jo olen ollut kolmessa kotikokouksessa ja pidin yhden saarnan pastori Sankar’in seurakunnassa. Asun myös
heidän kotonaan ja on siunaus olla heidän kauniissa kodissa ja se vielä, että on ilmastointilaite! Herra siunatkoon myös teitä runsailla
Pyhän Hengen sateilla!!! Kiitos siitä että olet mukana tukemassa! Tulee mukaan maailmalle Siunauksin Kristiina
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Profeetta Aamos oli köyhä maanviljelijä joka eli ja vaikutti noin 750 luvulla eKr ja hän asui
Tekoassa, Israelin etelävaltiossa. Profeetta Aamosilla ei ollut minkäänlaista uskonnollista
koulutusta ja siksi hänellä ei varmaankaan ollut minkäänlaista koulullista opetusta saarnaamiseen.
Mutta Jumalan valitsemana hänellä oli mitä parhain opettaja ja hän oli varmaan paras
mahdollinen profeetta tähän tehtävään. Hänen tehtävänään oli profetoida Israelin naapurimaille,
sekä pohjoisessa ja etelässä asuville Israelin heimoille. Aamoksen kirjan seitsemännestä luvusta
luemme seuraavaa: Herra Jumala näytti minulle tämän näyn: Hän loi heinäsirkkoja juuri kun
niityille oli nousemassa uutta ruohoa kuninkaan niittojen jäljiltä. Kun heinäsirkat olivat syöneet
maan lähes paljaaksi, minä sanoin: "Herra, Jumala, anna anteeksi! Kuinka Jaakobin suku voi
kestää tämän, sehän on niin vähälukuinen." Silloin Herra katui ja sanoi: "Tämä ei tapahdu." Herra
Jumala näytti minulle tämän näyn: Hän kutsui tulen panemaan toimeen tuomion. Tuli nieli syvyyden
vedet ja uhkasi niellä myös viljelysmaan. Silloin minä sanoin: "Herra, Jumala, lakkaa jo! Kuinka
Jaakobin suku voi kestää tämän, sehän on niin vähälukuinen." Niin Herra katui ja sanoi: "Tämäkään
ei tapahdu." Tästä voimme todeta että profeetta Aamoksen rukoukset kuultuaan Jumala perui

toimeksiantonsa ja näin hän ei tuhonnut Jaakobin sukua, Israelia. Samanlainen suhde Jumalaan
oli Mooseksella ja tietysti Jeesuksella joka Ristillä pyysi Herraa antamaan heille anteeksi, koska
he eivät tietäneet mitä he olivat tekemässä.
Profeetat eivät olleet missään suosiossa koska he olivat aina tuomassa sanomaa, mitä tulee
tapahtumaan, mikäli he eivät noudata hänen käskyjään. Näin he olivat heille uhkana, koska he
halusivat tehdä asioita oman näkemyksensä ja halunsa mukaan. Jumala näytti viestejä
Aamokselle kahdella eri tapaa, näkyinä hänen hereillä ollessaan ja unessa kun hän nukkui.
Vanhan testamentin profeetat tunnettiin”näkijöinä” koska he näkivät asioita mitä muut ihmiset eivät
nähneet. Hän näki mitä oli tapahtumassa ja mitä tuli tapahtumaan. Tuolloin Israelissa, Jordanin
joen varrella oli leijonia joten usein näemme kuinka profeetat vertaavat Jumalan sanomisia
leijonan karjuntaan. Se oli pelottava vertaus koska Jumala tunnettiin paimenena ja leijonat olivat
uhkana noille lampaille. Raamattua luettumme näemme kuinka Jumala on täynnä tunteita ja
tuntemuksia. Joten meidän on parasta oppia tuntemaan Jumala, mikä tekee hänet vihaiseksi ja
mitä saa hänet iloiseksi. Taivaallinen periaate: Häneltä,jolle on paljon annettu, paljon myös
vaaditaan. Me jotka tunnemme evankeliumin ja hänen käskynsä myös meiltä odotetaan paljon.
Mikäli poikkeamme siitä, Jumala tulee käsittelemään rikkomuksiamme hyvin ankarasti.
Viestinä tässä kirjassa on : Etsi minua ja elä! Älä etsi turvaa maastasi ja ihmisistä vaan etsi minun
kasvojani. Elä oikeudenmukaisesti ja jos elät näin Herra kuulee ja antaa anteeksi. Hän antaa
anteeksi ja unohtaa ne asiat, mutta mitä hän ei ole antanut anteeksi hän muistaa.
Profeetta Amos kertoo heille kuinka Herra tulee karkoittamaan Israelin kymmenen heimoa muiden
kansojen keskuuteen ja he eivät tule koskaan nousemaan uudelleen. Mutta sitten hän sanoo, että
ette te kaikki,vain kaikki ne Israelin syntiset tulevat katoamaan ja heidän tilalleen tuon pakanoista
ihmisiä, joista teen Jumalan kansan ja rakennan jälleen Daavidin majan. Eli jäännös joka tulee
pysymään uskollisena Jumalalle ja tulee selviytymään ja tulee olemaan osa Jumalan
laajentuneesta perheestä ja tulee sisältämään pakanoita. Ja se olet sinä joka olet antanut elämäsi
Jeesukselle Kristukselle ja näin kuulut hänen valtakuntaansa ikuisesti.
Jerusalemin kirkon johtajaa muistutettiin myös tästä asiasta:
Apt. 15:7-9: "Veljet, te tiedätte, että Jumala on jo aikoja sitten teidän keskuudessanne tehnyt
valintansa: hän on antanut pakanoiden kuulla minun suustani evankeliumin ja tulla uskoon.
Jumala, joka tuntee kaikkien sydämet, osoitti hyväksyvänsä heidät vuodattaessaan Pyhän Hengen
heihin yhtä lailla kuin meihinkin. Hän ei tehnyt mitään eroa heidän ja meidän välillämme, vaan
puhdisti heidän sydämensä uskolla.

Oleko sinä antanut elämäsi Herralle? Kuulutkos sinä Jumalan perheeseen
Mikäli et, lue tämä teksti ja tule osaksi Jumalan suurta taivaallista perhettä:
Rakas Jeesus, tule minun elämääni ! Uskon että sitä olet Jumalan poika ja että kuolit ristillä
syntieni puolesta ja että haavojesi kautta olen parantunut. Käännän selkäni paholaiselle ja
antaudun sinun tahtoosi. Ole minun pelastajani. Pyydän anteeksi syntejäni. Haluan olla Jumalan
lapsi ja tulla tuntemaan sinut! Puhdista minut kaikista synneistäni ja pahoista tavoistani ja paranna
minut ja Täytä minun elämäni Rakkaudellasi, Ilollasi ja Rauhallasi
!
Aamen
!
!
!
!
!
!
!
Tervetuloa perheeseemme!Siunauksin Kristiina
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Tarvitsen uusia tukijoita
vielä on matkaa jäljellä
Kutsun sinua tukijakseni jollain
summalla kuukausittain. Summan
ei tarvitse olla mikään suuri vaan
juuri sinulle sopiva. Esim 5 euroa,
10 euroa, 20 euroa kuukaudessa
kaikki avustus tulee tosi
tarpeeseen.

Tulemme tekemään missioita kylissä
ja kaupungeissa. Paikallisilla ei ole
sellaisia rahoja, joten yleensä WEO:n
täytyy maksaa kaikki kustannukset
mukanaoleville pastoreille (auto
+bensat+ruoka+asuminen).
Maaliskuu-huhti-toukokuu-kesäkuu
Malesiassa, sitten takasin Sri
Lankaan seuraavaksi kolmeksi
kuukaudeksi jos Herra suo!
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2. Kamerani putosi lattialle ja linssi
hajosi. Tätä ei pystytä korjaamaan
vaan sanovat että on paras ostaa
uusi, korjaus tulee maksamaan
melkein saman kuin uuden
ostaminen.Nyt olen ottanut kuvia
pienellä Cannon 16.0 megapixelin
kameralla.
Uusi samanlainen kamera tulisi
maksamaan Suomen hinnaston mukaan
480 euroa, mutta löysin täältä
Malesiasta saman kameran ja hinta
kameralaukkuineen on 350 euroa ja
vielä uusi malli G15. Mikäli olet
halukas auttamaan rahat voi laittaa
Nordean Weo:n tilille ilman viitettä ja
ja viestikenttään: Kamera ;) Rukoilla
saa !!! ja lahjoittaa <3 Kiitos Kiitos
Kiitos sanoo innokas kuvaaja!

World Evangelism Organisation ry
FI68 10253000254204
VIITE 5555
TAI MAKSA LUOTTOKORTILLA
PAYPAL LINKIN KAUTTA:
http://www.weo.fi/tue-tyota

HAASTEITA
1. Tällä hetkellä 1700 euron
vajaus tililläni, olen siis joutunut
käyttämään kredittiäni.

0

1

5

NÄIN OLLEN HAASTAN JOKAISEN
OSALLISTUMAAN PASTORI
JEBASONIN AVUSTUKSEEN.
SINULLE SOPIVALLA SUMMALLA.

NORDEAN TILILLE
World Evangelism Organisation ry
FI68 10253000254204
VIITE 5050
Kiitos avustasi !

Usambadin orpokoti
Ps. Karnanin Love & Care opokodissa on
viisipoikaa joita tuemme kuukausittain.
Kotiin tulee myös päivittäin n. 50 lasta
tekemään koululäksyjä ja heille annetaan
myös iltapalaan ennen kuin he menenvät
kotiinsa. Nyt tarvitaan vielä varoja
yläkerran lattian rakentamiseen.

Matkan varrella tuemme kaikkia
ihmisiä niiden lahjoitusten
Yläkerranhuoneen lattia 32.000 INR =
mukaan mitä tilille kertyy.
450€
SIUNAUKSIN KRISTIINA

Herra on tehnyt suuria ihmeitä
Intiassa ja Sri Lankassa ja uskon että PS.JEBASON AVUSUTS
TIRUVANNAMALAI
ne tulee jatkumaan myös täällä
Malesiassa.
Pastori Jebason F Samuel. avustus
NORDEAN TILILLE
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Lahjoitukset voi maksaa tilille Nordea
FI61 1244 3500 0745 11/ Weo/ Dalit-lapsi
projekti

Oman lapsen tukiraha vuodesta 2015 on
25 € kuukaudessa. Tai sitten voit tukea
jatkuu. Mikäli haluat auttaa häntä hänen muuten vain itsellesi sopivalla summalla
kuukaudessa
työnsä tukemisessaan niin voit osallistua
siihen alla laittamalla itsellesi sopivan
Viestiin ; Usambadin orpokoti
summan Weo:n tilille allaolevalla
Mercy Home- orpokoti
viitteellä.
Kesäkuussa 2014 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 70.000 INR ( 1030€) tähän
kolehtiin ja haastan sinut edelleen
osallistumaan tähän avustukseen.
Jäljellä on 150.000 INR n.2200€)+ uusi
haaste moottoripyörä onnettomuus joka
tuli maksamaan 32.000 INR (470€) johon
annoimme 8.000INR ( 117€)

Lahjoitukset voi maksaa tilille
Nordea
FI61 1244 3500 0745 11/ Weo/
Dalit-lapsi projekti

Oman lapsen tukiraha vuodesta
2015 on 25 € kuukaudessa. Tai
sitten voit tukea muuten vain
itsellesi sopivalla summalla
kuukaudessa
Viestiin : Mercy Home Orpokoti
Sinua kiittäen ja siunaten Kristiina
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Usambadi Love& Care home

Mercy Home Tiruvannamalai
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TULE TUKIJAKSENI

Lähde tukemaan työtäni kuukausittain
Esim.
5-10-15-20,50,100 euroa kuukaudessa ?
Kapkaupunki,Intia,Malesia, Sri Lanka 2015

Luotan täysin Herraan ja siihen että Hän tuo avun
Siinä hän tarvitsee Sinua !
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
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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. Viitteetön maksu maksaa enemmän
yhdistykselle, kuin sellainen lahjoitus, missä on viitenumero.
Tue kuukausittain vaikka 5-10-20 eurolla tai anna kertalahjoitus esim. Vapaaehtoinen
jouluraha
World Evangelism Organisation ry
Nordea

FI68 1025 3000 2542 04

Kaikkeen toimintaan viite 5555

BIC NDEAFIHH

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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