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Matkalla...

"'Kunnioita isääsi ja äitiäsi, niin kuin Herra, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt, että saisit elää kauan ja
menestyisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa. 5 Moos. 5:16

WWW.WEO.FI Tue työtä

Elokuu 2015

APUASI TARVITAAN
sivut 5- 8

Hong Kong

Tule kuukausi
tukijakseni
FILIPPIINIT
sivut 2-3

Etelä-Afrikka

sivu 6

HONG KONG
sivu 4

Tee lahjoitus

rakastaen.
Myös toisten kristittyjen
kunnioittaminen on tärkeää.
Toisinaan mieleni tekisi kysyä
joiltakin Herran palvelijoilta , niin
kuin Jeesus kysyi Pietarilta.
"Simon, Johanneksen poika,
olenko minä sinulle rakas?
Paholaisen tehtävänä on vain
varastaa, tuhota ja tappaa. Nyt olisi
jo korkea aika rakentaa Taivaan
valtakuntaa maailmaan yhdessä
kaikkien seurakuntien kanssa,
toisiamme kunnioittaen ja
rakastaen.

Matkalla....
Olkaa veljellisessä rakkaudessa
helläsydämiset toisianne kohtaan;
toinen toisenne kunnioittamisessa
kilpailkaa keskenänne. Room.12:10
Paavali pyyttää meitä
kunnioittamaan toisiamme ja ihan
kilpailemaan toisiemme
kunnioittamisessa.
Se kuinka tämä varas kunnioitti
Jeesusta ja sanoi: Jeesus, muista
minua, kun tulet valtakuntaasi
johon Jeesus vastasi "Totisesti
minä sanon sinulle: Tänä päivänä
pitää sinun oleman minun kanssani
paratiisissa." Tässä on kyse
molemminpuolisesta
kunnioittamista.
Olemme kaikki saaneet jotain
Jumalalta eläämme ja vaikka
olisimme eri kansoista tai eri
uskonnoista, meidän pitää
kunnioittaa toisiamme. Jumala on
luonut meidät kaikki omaksi
kuvakseen.
Kristityn tehtävänä on viedä
ilosanomaa maailmaan, mutta ei
väkisin vaan kunnioittaen ja

Usa, Englanti,

Usambadi ja
Tiruvannamalai

&

Työt jatkuu 2015

Sinun Valtakuntasi Pysyy
ikuisesti Jumala, Minun sydämeni
tulvii ihania sanoja; minä lausun:
Kuninkaasta on minun lauluni,
minun kieleni on kerkeän kirjurin
kynä.
Ps.45

Jumala omalla valtaistuimellaan
rakastaa ja kunnioittaa meitä ja
ottaa avosylin vastaan.

Matka jatkuu..siunauksin Kristiina
Vuosi 2015
17.8.2015 Hong Kong
7.9.2015 Tokio, Japani
USA
Englanti
Kapkaupunki Etelä-Afrikka
Katso elokuva ; Transformations 1 https://
www.youtube.com/watch?v=Dyrho_hoz5s
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Jeesus sanoo rukoilkaa näin : Maanpäällä niin kuin taivaassa <3
Luuk. 18:16

17 pvä elokuuta, 2015 oli aika sanoa hyvästit Philippiineille ja kaikille hyvin rakkaille ystäville. Viimeiset
kaksiviikkoa oli hyvin kiireistä aikaa. Tumanassa kiersimme ympäri kylää rukoilemassa ja viemässä ilosanomaa
Jeesuksesta. Viisi suurta perhettä antoi elämässä Herralle, toiset heistä olivat unohtaneet Herran, mutta nyt
palasivat takaisin ja se oli suuri riemun aihe. Erään pastorin poika oli lähtenyt pois kotoaan ja joutunut asumaan
siltojen alla perheensä kanssa. Taifuuni oli tuhonnut heidän kotinsa ja heidän kolme lastaan olivat menneet
kyseisen pastori isän kotiin ja pyytäneet apua, mutta pastori isä oli ajanut lapset pois ja ei halunut ottaa heitä
turvaansa. Toista voimme lukea Raamatusta Luukkaan evankeliumi 15: 11- 32 kuinka meidän Taivaallinen Isämme
avosylin ottaa vastaan kadoksissa olevan Tuhlaaja poikansa, Hän antaa anteeksi unohtaa ja sitten vielä pitää
suuret kemut kadoksissa olleen lapsensa kunniaksi. Mutta ei näin todellisessa elämässä. Jeesus paransi tämän
nuoren miehen sydämen ja hän palasi Jumalan luo. Profetoin myös hänelle hänen kutsutaan ja sanoi että nyt on
aika lähteä parantamaan omaa elämää ja sitten kun oikea aika tulee, hän tulee näkemään kuinka hänen
suhteensa tulee eheytymään hänen maallisen isänsä kanssa. Yhden perheen kotona oli käyty pitämässä
Raamattukoulua erään seurakunnan toimesta, mutta sitten he olivat lopettaneet sen. Isä ja äiti olivat olleet hyvin
pettyneitä tästä, mutta nyt näiden muutamien perheiden keskelle syntyi tarve Raamattuopiskeluun. Nyt Tumanan
pieni seurakunta aloitti näille kolmelle äidille ja kymmenelle lapselle oman Raamattukoulunsa. Asioita tapahtui
hyvin pikaisesti, tuntui että Herralla oli kova kiire asioiden korjaamiseen tässä yhteisössä. Myös parantumisia
tapahtui fyyssisesti ja hengen alueella. Sain seuraavanlaisen todistuksen eräältä perheeltä. Heidän lapseltaan tuli
aina virtsan yhteydessä verta ja sama sairaus oli myös isällä. Rukoilimme tälle lapselle ja hän oli parantunut mutta
myös isä, vaikka hän ei ollut edes ollut kokouksessamme mukana. Herra hyvä on! Vietimme Tumanan pastori
Lorenz’in syntymäpäiviä ja kävimme vielä kerran Rukousvuorella rukoilemassa ja ylistämässä. Maaseutu... jatkuu
sivulla 3
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Jeesus vastasi hänelle: "Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny uudesti,
ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa."
Nikodemos kysyi: "Miten joku voisi vanhana syntyä? Miten joku voisi
mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä toisen kerran?"
Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny vedestä ja
Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Joh. 3:3-5

kutsui ja lähdimme sinne nuoren ystävättäreni Meg’in kanssa Dagupaniin, Pangasinan maakuntaan.
Siellä evankelioimme Meg’in perheelle, kävimme sairaalassa rukoilemassa ja tämä mies parani tuosta sairaudesta
ihan päivässä ja pääsi kotiin. Alaminos saarilla oli kastetilaisuus. Kasteessa täytyimme Pyhästä Hengestä ja näyssä
olimme kuin äidin kohdussa veden alla olessamme, mistä sitten synnyimme maailmaan. Mahtava kokemus! Saari
täyttyi ilosta ja Pyhän Hengen naurusta ! Hyvin oli Herra valmistanut tietä ja olin tosi iloinen kun sain tuoda
nämä ihmiset Herralle. Tässä kylässä tulee tapahtumaan suuria ja odotan innolla seuraavaa tapaamistamme. Jo
siellä ollessani sain kuulla kuinka ne profetiat joita Herra oli antanut näille ihmisille olivat jo tahtuneet tai sitten he
olivat menossa kovaa vauhtia kohti tätä profetiaa. Oli kuin nopea muutos olisi tapahtunut ihmisten elämässä.
Herran läsnäolo ja sekä se kuinka kirjaimellisesti hän kulki lävitseni, muutti myös omaa elämääni. Näiden
mahtavien ihmisten kanssa oli siunaus kulkea. Pastori Isä Lorenz’in todistus siitä kun hän tapasi minut ja samalla
häneen lakeutui suuri Herran rauha ja meillä oli hyvin hauskaa palvella Herraa yhdessä iloiten, ylistäen ja
rukoillen.
sivulta 2

Pastori Lorenzo : Olin kahdeksan vuotias kun kävelin Manilan kaduilla ja löysin maasta traktaatin. Tulin uskoon
tämän traktaatin ansiosta ja menin kirkkoon ja palvelin siellä erilasissa tehtävissä ja 20 vuotiaana minusta tuli
pastori. Olin 23 vuotias kun lähdin kirkon vanhempain kokouksesta. Ilmoitin heille, että jättäisin tämän
palvelustyöni ja menisin töihin, jotta voisin antaa kymmenykseni kirkolle. Kirkolla oli rahallisia vaikeuksia, joten
koin että se oli hyvä ratkaisu. Lähdin kokouksesta kadulle ja siellä oli joku tappelu menossa ja sitten muistan
kuinka minua puukotettiin ja jouduin sairaalaan. Veriryhmäni on harvinainen, joten he eivät saaneet verta ajoissa
minulle ja kuolin. Kohosin kuin ilmaan ja saavuin taivaan kirkkauteen ja siellä kohtasin Jeesuksen. Minulle
näytettiin jotakin kirjaa ja samalla “enkelit” kysyivät minulta minun nimeäni, mutta he eivät löytäneet sitä sieltä
kirjasta. Sitten he ottivat jonkin toisen kirjan ja siellä oli nimeni ja siinä näin kaikki ne asiat joita olin tehnyt
Jumalan kanssa.( Malakia 3: 16 Muistojen kirja ). Totesin siinä ympärillä oleville, että siellä on niin vähän asioita
mitä olen tehnyt Herran kanssa, joten haluaisin palata takasin maailmaan. Niin minä heräsin sairaalan
ruumishuoneelta jonne minut oli kuljetettu ja ympärillä olevat sairaanhoitajat juoksivat ulos huoneesta kun
heräsin. Herra on suuri ja ihmeellinen ja on ilo saada palvella häntä. Herran johdatuksessa on hyvä elää!
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! ! ! ! ! Hong Kong

Saavuin Hong Kongin kansainväliselle lentokentälle elokuun 17 pvällä. Erään pastori rouvan piti tulla minua
vastaan, hän oli luvannut minulle majapaikan muutamaksi päiväksi. Hän ei koskaan saapunut sinne, joten
jouduin etsimään majoitusta jostain keskustan hostelleista. Majapaikkojen hinnat on ihan erilaisia luokkaa kuin
mitä on ollut näissä muissa maissa, joten päädyin erääseen keskustan hostelliin. Saavuttuani hostelli alueelle
totesin sen olevan ison markkinapaikan. Kauppiaita ja turisteja vilisi tämän talon ja kadun varrella. Huoneessa
johon asetuin asumaan oli seitsemän miestä ja minä. Aluksi olin ihan kauhuissani, mutta yön aikana Jumala
puhui minulle ja näin minä täytyin Herran rakkaudella kaikkia näitä miehiä kohtaan. Jotkut heistä olivat jostain
Kiinan maaseudulta ja puhtaus ei ollut ihan niitä huippu juttuja, mutta kyllä siinä selvittiin. Pari yötä olin siellä ja
sitten ystäväni Edith otti minuun yhteyttä ja näin pääsin hänen kotiinsa asumaan, mikä oli suuri siunaus. Tulin
Hong Kongiin tutustumaan Jackie Pulligerin työhön. Jackie on Englantilainen karimaattinen lähetyssaarnaaja,
joka tuli Hong Kongiin jo vuonna 1966. Hän aloitti työnsä huumenuorten keskuudessa. Siihen aikaan ooppiumi
virtasi Hong Kongissa. Suuria ihmeitä tapahtui hänen työnsä kautta, kun nämä huumenuoret vapautuivat tästä
riippuvaisuudestaan rukouksen kautta. Luin hänen kirjansa Lohikäärmeen Ajo vuonna 2004 ja sain siitä suuren
inspiraation omalle työlleni Liettuassa ja muualla maailmassa työskennellesäni huumenuorten kanssa. Samoja
ihmeitä alkoi tapahtumaan rukoillessamme huume nuorille.
Saavuin terääseen huumekylään Liettuassa kolmatta kertaa, kun autoni perässä juoksi eräs nuori mies ja hän
huusi apua. Pysähdyin ja sanoin että ainut tapa millä voin auttaa on rukoilla hänelle. Ympäriltä olevista taloista
tuli naisia ulos ja he sanoivat että hänen pitää poistua paikalta, mutta minä sanoin että tulkaa kaikki tänne ja
rukoillaan hänelle. Hän istui eräälle kivelle ja hetken päästä rukoiltuamme, oli kuin salama olisi leimahtanut
taivaalta ja kun se osui tähän mieheen hän lensi parimetriä ilmassa tömähtäen maahan. Sillä hetkellä kun hän
osui maahan, hän oli täysin vapaa kaikista aineista eikä hänelle tullut jälkeenpäin mitään
vieroitusoireitakaan.Tämä avasi meille ovet kaikkiin kylän taloihin siinä ympäristössä, ja saimme nähdä kuinka
Herra paransi ja vapautti kaikkialla missä kuljimme.
Nyt olen osallistunut Jackien seurakunnan tapahtumiin ja kierrellyt kaupungilla ja evankeliloinut ihmisiä
ympärilläni. Olemme rukoilleet yhdessä ja olen hyvin iloinen siitä että tulin tänne. Tämä on suuri siunaus
työlleni maailmalla.

MATKA JATKUU ..... NYT APUASI TARVITAAN RUKOUKSIN JA TALOUDELLISESTI !!!
AVUSTASI KIITTÄEN SIUNAUKSIN KRISTIINA
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TULE TUKIJAKSENI
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.

Teemme missioita kylissä ja
kaupungeissa. Paikallisilla ei ole
sellaisia rahoja, joten yleensä
WEO:n täytyy maksaa kaikki
kustannukset mukanaoleville
pastoreille (auto+bensat+ruoka
+asuminen).
2015
Hong Kong elo-syyskuu
Japani, syys-lokakuu
USA loka-marras-joulukuu
2016
Englanti tammi-helmi-maaliskuu
Kapkaupunki maalis-huhtitoukokuu
Suomi kesä, heinä-elokuu
Herra on tehnyt suuria ihmeitä ja uskon
että ne tulee jatkumaan myös Hong
Kongissa, Japanissa, Amerikassa ja
Englanissa, Kapkaupungiss ja Suomessa
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HAASTEITA
1. Tällä hetkellä 2000 euron
vajaus tililläni,
2. myös uusi puhelin ja kannettava
tietokone olisi rukouksissa

SIUNAUKSIN KRISTIINA
Kiitoksia kaikista lahjoituksista!!
PS.JEBASON AVUSUTS
TIRUVANNAMALAI
Pastori Jebason F Samuel. avustus
jatkuu. Mikäli haluat auttaa häntä hänen
työnsä tukemisessaan niin voit osallistua
siihen, laittamalla itsellesi sopivan
summan Weo:n tilille allaolevalla
viitteellä.
Kesäkuussa 2014 hänen kotiinsa
murtauduttiin ja häneltä vietiin
asiakkaiden omistamaa kultaa n.300.000
rupian eli 3800 euron arvosta. Pankki
antoi hänelle rahaa Nyt 05/2015 lainaa
on jäljellä 1700 euroa ja pankki vaatii
rahojaan takaisin.
Tänä vuonna 5/2015 olemme yhteensä
lahjoittaneet 396,86 €

World Evangelism Organisation ry
FI68 10253000254204

NORDEAN TILILLE

VIITE 5555

World Evangelism Organisation ry
FI68 10253000254204

TAI MAKSA LUOTTOKORTILLA

VIITE 5050

PAYPAL LINKIN KAUTTA:

Kiitos avustasi !

http://www.weo.fi/tue-tyota
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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.

Matkan varrella tuemme kaikkia
Haasteena yläkerran lattia 32.000 INR =
ihmisiä niiden lahjoitusten
450€
mukaan mitä tilille kertyy.

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

NORDEAN TILILLE

A

Tule yhdenlapsen tukijaksi
Oman lapsen tukiraha vuodesta 2015 on
25 € kuukaudessa. Tai sitten voit tukea
muuten vain itsellesi sopivalla summalla
kuukaudessa
Lahjoitukset voi maksaa tilille Nordea
FI61 1244 3500 0745 11/ Weo/ Dalit-lapsi
projekti
Viestiin : Usambadin orpokoti
Tänä vuonna olemme jo tukeneet tätä
kotia lokakuuhun 10/ 2015 1.176,47 €

Mercy Home- orpokoti
Tule yhdenlapsen tukijaksi
Oman lapsen tukiraha vuodesta 2015 on
25 € kuukaudessa. Tai sitten voit tukea
muuten vain itsellesi sopivalla summalla
kuukaudessa
Lahjoitukset voi maksaa tilille Nordea
FI61 1244 3500 0745 11/ Weo/ Dalit-lapsi
projekti
Viestiin : Mercy Home Orpokoti

Sinua kiittäen ja siunaten
Kristiina
Kunnioita Herraa antamalla varoistasi ja
kaiken satosi parhaimmasta,niin sinun
jyväaittasi täyttyvät runsaudella, ja viini
pursuu sinun kuurnistasi. San 3: 9-10
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Usambadi Love& Care home

Mercy Home Tiruvannamalai
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TULE TUKIJAKSENI 2015

Lähde tukemaan työtäni kuukausittain
Esim.
5-10-15-20,50,100 euroa ,kuukaudessa ?
Kapkaupunki, Filippiinit, Intia,Japani, Malesia, Borneo,Hong Kong,Sri
Lanka,SingaporeAmerikka, Englanti 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
7

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 - 50 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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