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Matkalla...
Suunsa hedelmästä saa kyllälti hyvää,
ja ihmisen eteen kiertyvät hänen kättensä työt.
San.12:14
WWW.WEO.FI Tue työtä

Heinäkuu 2015

APUASI TARVITAAN
sivut 5- 8

Filippiinit, Hong Kong

Tule kuukausi
tukijakseni
FILIPPIINIT
Taistelua
lakihenkisyyttä ja
Iisebelin henkeä
vastaan/ oma
todistus

Työt jatkuu 2015

Usambadi ja
Tiruvannamalai

Usa, Englanti,
Etelä-Afrikka

sivu
Tee lahjoitus

sivut 2-3

Matkalla....

iloitkaamme siitä. Siunattu olkoon
hän, joka tulee Herran nimeen;
me siunaamme teitä Herran
huoneesta. Herra on Jumala, ja
hän antoi valon meille loistaa.
Sinä olet meidän Jumalamme, ja
sinua me kiitämme. Meidän
Jumala, sinua me kunnioitamme!

Kuinka kauan? Kuinka kauan he
ovat odottaneet sitä hyvää
sanomaa ikuisesta Jumalasta
Taivaan ja maan luojasta? Mikä
olikaan se ilo kun heidän
sydämensä täyttyi Jumalan
Rakkaudesta
Ahdistuksessaan he huusivat
Herraa, Herra vastasi heille ja
asetti heidät avaraan paikkaan!
Herra on meidän väkevyytemme,
ja hän tuli meille pelastajaksi.
Me emme kuole, vaan elämme ja
julistamme Herran töitä.
Me kiitämme sinua siitä, että
vastasit meille ja tulit meille
pelastajaksi.
Se kivi, jonka rakentajat
hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi.
Herralta tämä on tullut; se on
ihmeellistä meidän silmissämme.
Tämä on se päivä, jonka Herra on
tehnyt; riemuitkaamme ja

Kiittäkää Herraa, sillä hän on
hyvä; sillä hänen armonsa pysyy
iankaikkisesti.

Pitkä odotus tekee
sydämen sairaaksi,
mutta täyttynyt halu on
elämän puu.
San.13:12

Ps.118

Matka jatkuu..siunauksin Kristiina
Vuoden 2015 suunnitelmaa
19.6.2015 Manila, Filippiinit
17.8.2015 Hong Kong
7.9.2015 Tokio, Japani
USA
Englanti
Kapkaupunki Etelä-Afrikka
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"Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän
kaltaistensa on Jumalan valtakunta.”
Luuk. 18:16

.

Matka Filippiineillä jatkuu Tondon kaatopaikalla nuorten aikuisten ja lasten kanssa. He ovat hyvin nälkäisiä kuulemaan Herran sanaa.
Heinäkuun kaksi ensimmäistä viikkoa työskentelin Tondossa ja Tumanassa, missä olin pariin kertaan vierailemassa. Kävimme myös
Rukousvuorella kahdenpäivän ylistys ja rukous matkalla. Sain taas kokea Herran rakkautta kun Hän tuli luokseni ja kirjaimellisesti kulki
minun lävitseni. Sain samalla ilmestyksen Herran sanasta, jota sitten jaoin useille ihmisille matkan aikana. Kävimme myös rukoilemassa
ihmisille ja olimme eräässä perheessä jossa pastorin vaimo oli sairastunut syöpään. Lähtömme jälkeen heidän kotinsa oli täyttynyt niin
suurella ilolla ja seuraavana päivänä rouva oli iloisesti jakamassa Herran sanaa Rakkaudesta kaikille ympärillä asuville, uskomme
ihmeparantumiseen!

OMA TODISTUS : Malesiassa olessani asuin eräässä perheessä ja sain jakaa Herran sanaa heidän
seurakunnassaan ja rukoilla ja profetoida ihmisille. Jokaisen tilaisuuden jälkeen seurakunnan pastori meni näiden
ihmisten luo ja kysyi että olikos se profetia tullut kohdilleen ja oikein. Sitten hän testasi ihmisiä kuinka he muistivat,
mitä oli saarnassa puhuttu. Sitten hän alkoi neuvomaan minua ja kertomaan perheensä edessä, miten minun
pitää toimia ja mitä minun tulee tehdä ja mitä ei “näin meidän kesken”. Yleensä hän ei keskutellut minun kanssa
ollenkaan vain ja ainostaan näiden tilausuuksien jälkeen. Hän ei ottanut asiakseen tutustua minuun mitenkään
lähemmin, mutta arvosteluja riitti. Hänellä oli suuria vaikeuksia, koska hän ei tienyt mihin latikkoon hän voisi minut
laittaa ja sitten viimeisellä kerralla kun hän oli taas neuvomassa minua hän samalla tokaisi” minä en usko että
sinussa on ollenkaan Pyhää Henkeä”. Tämä oli kuin puukonisku selkääni ja siitä alkoi omituiset sairaudet
kehossani. Oksentelin ja kävin lääkerissä, mutta mitään vikaa ei löytynyt. Sitten alkoi vaikeudet kävelemisessä ja
toisinaan kipu oli niin kova että ihan huusin tuskasta. Oli kuin olisi puukolla pistetty reiteen. Voimat oli kadonnut
ihan tyystin. Pastori kertoi kuinka he eivät tarvitse mitään ulkopuolisia evakelistoja koska heillä on jo kaikki mitä he
tarvitsevat. Nämä evankelistat ( silloin siellä oli vierailemassa mahtava Herran mies Englannista Nathan Morris
jonne innoissani olin pyytämässä ihmisiä mukaani) tulevat vain sotkemaan hänen kirkkonsa väkeä. Omassa
ylpeydessään hän kertoi kuinka hän ei ole koskaan ollut pois oman seurakunnan sunnuntai kokouksesta ja kuinka
hän koki tarpeettomaksi mennä minnekkään puhumaan, koska kaikki oli täällä. Samalla hän kertoi kuinka he ovat
rakentaneet tälläisen ison talon itselleen, jotta kaikki muslimit näkisivät sen että kristittynä oleminen ei ole
köyhyydessä elämistä ja sitä paitsi kuka muslimi haluasi antaa elämänsä jollekin köyhälle julistajalle. Ihmettelin
tälläistä puhetta ja samalla kärsin siitä kuinka he olivat rakentaneet pihaansa erilaisia häkkejä kaikenlaisille
matelijoille, linnuille ja koirille. Yhdessä vaiheessa huomasin että koko perhe oli laitettu johonkin omaan häkkiin.
Käännyin Herra puoleen ja kuin ihmeen kautta Herra vapautti minut tästä perheestä, mutta olin ollut siellä ihan
liian kauan. Singaporessa sain luettavakseni erään kirjan ja siinä oli vastaus tähän tuskailuuni: Niin kauan kun
sinä olet lain alla sinä olet tuomitsevainen ja näin sinä tuomitset muita ja kukaan muu ei ole oikeassa kuin ne jotka
ovat tämän saman lainalausuuden alla. He ovat täynnä tätä lakihenkisyyttä.
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Iloitkaa aina Herrassa! Sanon vielä kerran: iloitkaa!

Fil.4:4

Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.Mutta jos jo kuoleman virka, joka oli
kirjaimin kaiverrettu kiviin, ilmestyi kirkkaudessa, niin etteivät Israelin lapset kärsineet katsella Mooseksen kasvoja hänen kasvojensa
kirkkauden tähden, joka kuitenkin oli katoavaista, kuinka paljoa enemmän onkaan Hengen virka oleva kirkkaudessa! Ihmiset kääntyvät pois
elävästä hengestä ja palaavat takasin vanhaan ja näin he ovat täynnä tuomitsevaisuutta. Mitä sinä saat tehdä ja mitä et. Toinen
mielenkiintoinen hyökkäys tuli ylpeyden hengestä ja ja Iisebelin hengestä jota itse Elia juoksi pakoon erämaahan neljäksikymmenksi
päiväksi ja yöksi. Tämä henki antoi minulle ajatuksia että tulen kuolemaan ja itkin kovasti ja sanoin Herralle että tämä on ihan väärin. Ensin
minun pitää saada tavata minun lapseni ennenkuin olen valmis kuolemaan. Vihdoin saavuttuani tänne Filippiineille kuntoni oli tosi huono ja
kuinka kovasti kärsin kävelemisestä ja tietysti kuumuudesta. Herra teki työtään ja sain tavata upeita ihmisiä. Vihdoin koitti vapauden päivä
kun menin seurakuntaamme täällä Manilassa. Heille oli tullut voimallinen ryhmä julistajia Amerikasta ja monesta muusta maasta Winnie
Banov ja hänen ryhmänsä. Se kuinka Herra vapautti ja paransi oli aivan mieletön kokemus. Suuri voima joka virtasi läpi koko kehoni ja
samalla paransi ja vapautti. Tämä kyseinen mies joka rukoili minulle sanoi” että nyt olet saanut parannuksen” ja niin minä olin!!! Täytyin
Herran ilosta ja naurusta ! Ha haa olin vapaa. Herra on niin hyvä! Tämän jälkeen sain ihan mielettömän flunssan ja kuumetaudin lapsien
halaamisesta ja pussaamisesta kaatopaikalla, joka oli ajaa minut sairaalaan, mutta hyvässä koti hoidossa sain levätä ja vihdoin ajattelin
että nyt on aika lähteä ulos vaikkakin vähän epäillen. Kotoa kävelessäni putosin kuoppaan ja nilkkani venähti, voi mitä tuskaa... Mitä tämä
kaikki oli, mutta vihdoin kuun viimeisenä päivänä minuun lasketui sellainen rauha ja tiesin että nyt tämä kaikki on ohi ja että voin lähteä
rauhassa elokuun alussa evankelioimaan. Olen saanut kokea suurta kirkkautta ja rakkautta Herran länsäolossa ja näin MATKA JATKUU.....

..

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

!

!

!

!

!

!

!
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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.

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).
Kesä-heinä-elokuu 2015 Filippiinit,
ElokuuHong Kong, syyskuu Japani,
loka-marras-joulukuu Usa, tammihelmi-maaliskuu 2016 Englanti,
maalis-huhti-toukokuu 2016
Kapkaupunki, kesä, heinä-elokuu
2016 Suomi
Herra on tehnyt suuria ihmeitä ja
uskon että ne tulee jatkumaan myös
Filippineillä, Hong Kongissa,
Japanissa, Amerikassa ja Englanissa.
NORDEAN TILILLE
World Evangelism Organisation ry
FI68 10253000254204
VIITE 5555
TAI MAKSA LUOTTOKORTILLA
PAYPAL LINKIN KAUTTA:
http://www.weo.fi/tue-tyota

HAASTEITA
1. Tällä hetkellä 1300 euron
vajaus tililläni, olen siis joutunut
käyttämään kredittiäni.
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Matkalippuihin .....2015
3.Sitten on uuden “läppärin vuoro ja
puhelimen.. kaikki alkaa hajota... <3

Matkan varrella tuemme kaikkia
ihmisiä niiden lahjoitusten
mukaan mitä tilille kertyy.
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 €
NÄIN OLLEN HAASTAN JOKAISEN
OSALLISTUMAAN PASTORI
JEBASONIN AVUSTUKSEEN.
SINULLE SOPIVALLA SUMMALLA.

NORDEAN TILILLE
World Evangelism Organisation ry
FI68 10253000254204
VIITE 5050
Kiitos avustasi !
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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. Nyt tarvitaan vielä varoja
yläkerran lattian rakentamiseen.
Yläkerranhuoneen lattia 32.000 INR =
450€
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 ; Usambadin orpokoti
Tänä vuonna olemme jo tukeneet tätä
kotia lokakuuhun 10/ 2015 1.176,47 €

Mercy Home- orpokoti
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

S

U

P

P

O

R

T

M

E

R

C

Y

H

O

M

E

A

N

D

U

S

A

M

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, 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 - 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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