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Matkalla...
Etsikää Herraa, kun hänet vielä voi löytää, huutakaa häntä avuksi, kun hän on
lähellä! Jes. 55:6
2013
Kashmir 1-18.5.2013
Kasmirin matkasta
kertomuksia
sivu 3

Toukokuu
Toukokuun avustus
Kanomozhi aloittaa
sairaanhoitaja
opintonsa kesäkuun 1
pvä.

Dal järvi Idän Ventesia

Yusmarg
ja vaeltava
paimentolaiskansa
”Jeesuksen niityillä”.
sivu 2

sivu 2

Etelä-Afrikka Herätys!

Jumala teki
ennennäkemättö
miä
voimatekoja ...ja
tekee edelleen
sivu 4

sivu 2

2013
Olemme kuin kevään omenapuu joka
kukkii ja sitten syksyllä kannamme
hedelmää, joka uusia siemeniä pudottaa ja
lisää hedelmiä tuottaa.

Olla
saatavilla
Missä kuljemmekin, meidän pitää olla
saatavilla jos Herra meitä tarvitsee.
Näin me teemme elämämme eläväksi
uhriksi Jeesukselle joka meitä käyttää!
Emme omin voimin, mutta Hänen
kanssaan.

Iloiten te saatte lähteä matkaan,
ja onnellisesti te pääsette perille.
Vuoret ja kukkulat riemuitsevat
teidän edessänne, ja kaikki
metsän puut taputtavat käsiään.
Orjantappuran paikalle nousee
sypressi ja piikkipensaan paikalle
myrtti. Tämä tapahtuu Herran
nimen kunniaksi ja on ikuinen
merkki, joka ei koskaan katoa.
Jes.55:12-13

World Evangelism Organisation www.weo.fi

Yusmarg’in vaeltavaa paimentolaiskansa

Missä me olemme? Olemme Elämän vetten
virrassa, se meitä kuljettaa ja me olemme
osa sitä. Me olemme elämää, me olemme
saatavilla. Kuulkaa minua, tulkaa minun
luokseni. kuulkaa, niin saatte elää! Miksi
me emme kuule, miksi me olemme niin
hukassa, Herra haluaa tehdä liiton
kanssasi! Vastaa Hänelle huuda Hänelle,
Hän kuulee Hän on sinun Herrasi ja Hän
ottaa sinut takasin Hän antaa anteeksi ja
unohtaa!

”Jeesuksen niityillä”.

Me lähdimme matkaa iloiten ja jätimme
jälkiä joita ei voi peittää, rakkauden ja
välittämisen jälkiä. Kannoimme
sydämessämme valoa, joka toi valoa
pimeyteen, rakkauden ja välittämisen
kautta. Olette kaikki rukouksisamme !!!
Kivetkin huutaa ylistystä Herralle, Ettekös
te kuule! Mikä on kovettanut sydämenne,
mikä on siellä rakkauden tiellä. Avaa jo
porttisi ovi, anna valon lämmittää, anna
rakkauden astua sisällesi ja ota vastaan
pelastajasi joka on JEESUS ! Hallelujaa
näin me voimme kaikki astua elämään ja
kuolemalla ei ole enää otetta meissä.

Minun ajatukseni eivät ole teidän
ajatuksianne eivätkä teidän tienne ole
minun teitäni, sanoo Herra.Sillä niin
korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä,
niin korkealla ovat minun tieni teidän
teittenne yläpuolella ja minun ajatukseni
teidän ajatustenne yläpuolella.Niin kuin
sade ja lumi tulevat taivaasta eivätkä sinne
palaa vaan kastelevat maan, joka
hedelmöityy ja versoo ja antaa kylväjälle
siemenen ja nälkäiselle leivän, niin käy
myös sanan, joka minun suustani lähtee: se
ei tyhjänä palaa vaan täyttää tehtävän,
jonka minä sille annan, ja saa
menestymään kaiken, mitä varten sen
lähetän. Jes. 55:8-11
Rakkaudella Kristiina
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Dal järvi

Toukokuun avustus

Dal-järvellä liikennöivät moottorittomat
shikara taksi-veneet sekä kanootit.
Rantoja ympäröi asuntolaivat missä voi
yöpyä. . Kerrotaan että astronautti Neil
Armstrong ja muusikko George
Harrison ovat myös yöpyneet niissä.
Joten olemme olleet ihan kuuluisuuksien
jalanjäljillä :)

Käyn Tiruvannamalaissa rukoilemassa
perheille. Kaupunkiin tultaessa
pääkadun oikealla puolella oleva alue on
Tämä oli kuin Mongoliasta. Kansa joka
köyhien asuma aluetta.
kulkee ja vaeltaa vuoden aikojen
Kanimozhi asuu perheensä kanssa
mukaan. 47 km Srinagarista on kaunis
pienen pienessä talon röttelössä missä
kukkula vuorten keskellä sekä ihana
on yksi huone joka on täynnä tavaraa ja
Doodganga joki!

Saimme nauttia rauhallisesta
taksiajelusta pienillä kujilla ja
ihastella kauniita ”vedenpäällä
kelluvia puutarhoja”. ja suurta
kaupunkia joka oli vetten päällä.
Kauppoja oli joka lähtöön, eli ihan
mitä vain oli tarjolla. Ylös vain
taksista ja shoppailemaan.
Meitä suosi kaunis ilta aurinko ja se
lämmitti mukavasti ja kiva veden
liplatus sai mielen rauhalliseksi.
Väkeä oli paljon liikkeellä ja jossakin
vaiheessa olimme isossa liikenne
ruuhkassa. Veneiden kyljet ja katot
törmäilivät toisiinsa mutta
selvisimme muutamilla huudoilla.
Tällä hetkellä Dal järvi kärsii kovasta
kasvillisuudesta joka on vallannut
suurimman osan vesistöstä.
Jokapuolella on kylttejä että Dal järvi
pitää pelastaa. Toivottavasti he
keksivät siihen jonkunlaisen keinon.
Ne keinot mitä siellä nyt näki eivät
vaikuttaneet kovin uskottavilta.

2

katto on tehty joistakin lehdistä ja
sateella se ei anna minkäänlasita suojaa.
Perheeseen kuuluu äiti, sisko ja siskon
kaksi poikaa. Siskon mies on lähtenyt
jonkun toisen naisen luo asumaan ,
mutta tulee aina välillä heidän kotiinsa
humala päissään ja hakkaa entisen
vaimonsa ja sitten lähtee taas pois. Äiti
tekee työtä jossain torilla ja tienaa
muutaman sata rupiaa päivässä ja
siskoksilla ei ole kuin satunnaisia töitä.

Menimme rukoilemaan heidän kotiinsa
ja Jumala laittoi sydämelleni tämän
tytön auttamisen. Herran armosta
saimme hänet kouluun ja hänestä pitäisi
valmistua sairaanhoitaja kahden vuoden
kuluttua. Kurssit alkavat nyt kesäkuun 1
pvä.

Paimentolaiskansa
Yusmarg’in kukkula
asemalla

Yusmarg Kasmirin kiellä tarkoittaa
”Jeesuksen niittyä”. Alkuasukkaat
uskovat että Jeesus tuli Kasmiriin ja
asusti vähän aikaa Yusmarg’issa.
Olemme siis olleet ”Jeesuksen
jalanjäljillä”.
Paikka oli mitä kaunein ihanine
vuorineen ja asukkaineen. Oli kuin
olisimme vaeltaneet vuosisatoja
ajassa taaksepäin, kun katsoin näitä
ihmisiä ja heidän asumuksissaan.
Turismia on paikalla ja kaikilla on
mahdollisuus ratsastaa hevosella tai
kävellä oppaan kanssa kauniissa
vuoristossa. Meillä oli paikallinen
opas mukana ja vaelsimme kauas
Doodganga joen luo.

Ystäväni Suomesta maksoi hänen
ensimmäisen lukukausi maksunsa ja nyt
Joen varrella lepuuttelimme
rukoilemme n. 16.000 rupian lahjoitusta
jalkojamme ja joimme teetä. Vaellus
jotta pystyisimme maksamaan myös
takaisin oli vähän haastavampaa
seuraavan lukukausi maksun.
Kiitos avustasi !
Siunauksin

jyrkkää ylämäkeä koko matka, mutta
selvisimme ihan kunnialla takaisin.

Kristiina

www.weo.fi
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Kashmir 1-18.5.2013
Srinagar

Jammu & Kasmirin pääkaupungissa
Srinagarissa on noin 1 milj asukasta,
hyvin laajalle alueelle
levittäytyneenä. Kaupunki sijaisee
Kasmirin kauniissa laaksossa ja
kaupunkia ympäröi upeat vuoret.
Srinagarin nähtävyyksiä on upeat
puistot ja kaunis Dal järvi. Dal
järven vesi on hyvin kirkasta mutta
jonkinlainen leväkasvillisuus on
peittämässä tätä kaunista järveä.
Järvellä asuu ihan oma ”vesikansa”
joka kulkee veneillä nk. saareen
missä heillä on omat asumuksensa.
Kiertelimme veneellä upeita kanavia
joiden varrella oli kauppoja sekä
viljelmiä. Aivan mahtava kokemus
ja elämys. Itse kaupungin ympärillä
on useita kauniita puistoja jonne
ihmiset menevät lepäilemään ja
retkeilemään. Tälläisiä puistoja on
siellä seitsemän joista me kävimme
katsomassa viisi. Hyvin samanlaisia
puistoja kukkineen ja puineen.
Kaupungissa vaeltaa Intian armejan
sotilaita aseineen, poliiseja ja jossain
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piilossa on ”nk muslimi armeja”
valmiina iskuihin. Mielenosoituksia
ja levottomuuksia ilmenee kaduilla
aina ajoittain. Kristityt ovat
piiloutuneet omiin koteihinsa ja
kaupungissa oleva yksi ainoa kirkko
on toiminta kiellossa. Kristityt eivät
saa kokoontua muuten kuin salassa.
Näin meillä oli omia koti kokouksia,
mutta kaduille ei kannattanut
mennä evankeloimaan. Parhaillaan
siellä oli muutamia kritittyjä
vankilassa odottamassa tuomiotaan,
joten oli parasta pitää matalaa
profiilia.

joka hyökkäsi kimppuuni.
Ihmettelin tätä näkyäni ja
seuraavana aamuna kun olimme
yhdessä rukoilemassa isäntämme
kertoi seuraavan rukous aiheen.
Pakistanin muslimit etsivät
Kävimme kolmessa eri turisti
halukkaita Kasmirin alueelta ja
kohteessa vuoristossa kävelemässä
palkaavat vakoilijoita heidän ”tappo
ja katsomassa kauniita jokia ja
armeijaansa” Miehet ja naiset
lumisia vuoria. Siellä oli keskuksia
kutsutaan sotaan. Näille halukkaille
minne voi mennä ratsastamaan tai
maksetaan hyvin palkaa ja näitä
vaeltelemaan.
naisia ja miehiä on nyt sadoittain
Yhden keskuksen keskellä oli kirkko tälläkin alueella. Eli vieressä istuva
minne menimme pitämään
kaunis nainenkin voi olla hyvin
kokousta. Bussi täynnä uskovia
koulutettu murhaaja.
veljiä ja siskoja lähti kohti tätä
Mahtava matka omine
keskusta ja kirkkoa missä olimme
vaikeuksineen ja haasteineen.
ylistämässä ja rukoilemassa 5°
lämpötilassa.
Saimme olla kunnia vieraina
”opintokeskuksen” avajaisissa
”venekansan” keskuudessa ja
ompelukoulun päättäjäisissä.

Kiitos rukouksistasi <3

Näky ompelukeskuksen
päättäjäisissä: Nämä nuoret naiset
muuttuivat armejan naisiksi ja heillä
kaikilla oli aseet ”tappo-armeija”,
3

Etelä-Afrikan herätyskokoukset
Matka Etelä-Afrikkaan ?
Tarkoituksena olisi hakea uutta voitelua Fresh Fire tuoretta tulta, työhöni ja sitten palata takaisin
Intiaan. 2008 Lakeland muutti elämäni ja tiedän että täältä saan lisää tulta Tue matkaani !!!Liput ja
asuminen n. 1800€, Katso ohjelmia: www.god.tv

Lähde tukemaan matkojani rukouksin ja myös
taloudellisesti
Coimbatoressa 29.5.ja Etelä-Afrikka ja takaisin Intiaan....Sri Lanka
World Evangelism Organisation ry
Nordea
Kansainvälinen tilinumero
FI68 10253000254204
viite 5555
Oikein hyvää kesää kaikille
Siunauksin Kristiina

Jumala ei erottele ihmisiä. Hän hyväksyy jokaisen joka pelkää häntä ja
noudattaa hänen tahtoaan kuului hän mihin kansaan tahansa
ELI
Jos Jumala on meidän puoellamme, 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
Kiitos tuestasi

124435-74511 / Weo/ Dalit- lapsi projekti

Kristiina Keravuori, toiminnanjohtaja Helsinki http://www.weo.fi/tue-tyota

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

