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MATKALLA…
Hallelujaa! Ylistäkää Herran nimeä, ylistäkää, te Herran palvelijat!

Viikon matka
Israelissa
Vuosijuhlaa Herran
palveluksessa juhlittiin
Israelissa.

Englannissa
vierailimme
Arundelin
kaupungissa
Ritarit ja kuninkaalliset ovat
aina viehättäneet minua ja olin
iloinen siitä, että meillä oli
mahdollisuus käydä päivän
retkellä tässä kaupungissa.

Helmikuun
viimeinen päivä
lensin takaisin
Amerikkaan

Siunattu olkoon Herran nimi nyt ja aina!
Idän ääriltä kaukaiseen länteen saakka
kaikukoon Herran nimen ylistys!
Herra on korkea, kaikkien kansojen valtias, yli
taivaitten kohoaa hänen kirkkautensa.
Onko ketään Herran, meidän Jumalamme, vertaista?
Hän istuu valtaistuimellaan korkeuksissa
mutta näkee alas maan syvyyksiin.
Ei ole taivaassa, ei maassa
ketään hänen vertaistaan!
Hän nostaa köyhän tomusta,
hän kohottaa kurjan loasta
ja asettaa hänet ylhäisten joukkoon,
kansansa ylimysten vierelle.
Hän turvaa hedelmättömälle naiselle kodin, antaa
hänelle lapsia ja äitiyden ilon. Halleluja! Ps. 113

Kolmen kuukauden matka
Amerikan mantereella alkoi
Floridasta. Kesäkuussa
Suomeen…
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Israel <3
Matkalla kohti Pohjois-Israelia
noin 20km etelään Galilean
järvestä, pysähdyimme Belvoirin
linnassa, joka on Johanniittain
Ritarikunnan suurmestari Gilbert
Assailly’n rakentama vuonna
1168. Kaiken kaikkiaan
Johanniitat ovat rakentaneet 13
linnaa Israeliin. Linna on
parhaiten säilynyt Ristiretkeläisien
linna Israelissa. Vaatimattomia
soturi munkkeja jotka vannoivat
köyhyys- ja siveys valan ja
osallistuivat kaikkiin
hetkipalveluksiin ja rukoilivat
säännöllisesti. Uhkapeli,
kiroileminen ja juovuksissa
oleminen oli kielletty. Yhdessä he
nukkuivat ja söivät linnan isossa
salissa ja rukoilivat ja puolustivat
Jerusalemin Kuningaskuntaa
muslimeilta ja turvasivat kaikkien
pyhiinvaeltajien matkaa Pyhään
maahan. Salissa missä olimme
saimme kokea voimakkaana
Pyhän Hengen läsnäolon ja
Taivaallinen portaali oli auki tässä
paikassa. Niin kuin useissa
Pyhissä paikoissa Israelissa
voimme törmätä Jumalaan, niin
kävi myös meille tässä paikassa.
Rukouksen voima oli mahtava.
Asuimme Galilean järven
lähistöllä olevassa Peryan
alueella. Paikka missä oli myös
Suomalainen sauna ja upea
näköala vuorille. Tästä paikasta
käsin teimme matkoja
ympäristöön. Montfortin linnan
raunioilla ( 1100-luvulla) jonka
alueet kuuluivat yhdelle
jaloimmista ristiretkiläisten
perheistä- heidän keskuksensa oli
läheisessä kylässä, Mei-liah’in
Ritarilinnassa (nykyään Mi’illy joka
on edelleen kuuluisa siitä, että se
on täysin kristitty kylä Israelissa) =
“Kings Castle”… jatkuu siuvlla 3
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Arundel oli kukoistava markkinapaikka tuhat luvulla
Arundelin linnan rakensi vuosina 1067-68 Normandiasta
kotoisin oleva kuninkaallinen, Roger de Montgomery. Aluksi
linna oli rakennettu puusta, mutta myöhemmin 1100 luvulla
linna rakennettiin uudelleen kivestä. Asukkaita tuossa
pienessä kaupungissa Arun joen varrella, oli tuolloin vain
muutama sata. Siihen aikaan kaupungit olivat hyvin pieniä.
Roger’in poika Hugh, kapinoi kuningas Henry I vastaan
vastaan ja hän otti linnan hallintaansa. Kolme vuotta Henry
I:n kuoleman jälkeen hänen toinen vaimonsa Louvain Adeliza
avioitui William d’Albini II kanssa. Kuningas Henry II joka
uudelleen korjasi linnan teki William’ista Arundelin Jaarlin.
Hallitsijoina on ollut Albini- Fizalan suvut 13 luvulta ja
Fizalans Howards 16-luvulta eteenpäin. Linna on ollut
Norfolkin Herttuan istuin 850 vuoden ajan. . Linna ja
kaupunki on täynnä historian havinaa. Kuninkaita ja ritareita
joista muutamat heistä ovat olleet ristiretkillä Pyhällä Maalla,
Israelissa. Kaupungissa on myös upea Roomalais- katolinen
katedraali joka on vihitty käyttöön 1873 ja Pyhän Nikolauksen
kirkko joka on rakennettu 1300 luvun lopulla. Kannatta käydä
katsomassa jos on sielläpäin maailmaa matkailemassa.

Helmikuu 2016

2

World Evangelism Organisation ry

Helmikuu 2016

jatkuu sivulta 2

Tämä perhe omisti 36 kylää ja maatilaa ja siihen kuului myös
Montfortin tila, joka myöhemmin laajeni. Ristirekeläiset
suojelivat tätä kylää ja vuonna 1187 linnan valtasi Saladin ja
se uudelleen vallattiin vuonna 1192 ja sitten se myytiin
Saksalaiselle Teutonic- ritarikunnalle. Järjestö oli suurin tilanomistaja Länsi-Galilean alueella ja
niiden linnoitukset mukaan lukien Jiddin (Yehi’am) linna ja Knight’s Castle - Ritarilinna Mi’ilyassa. Mi’ilyan Ritarilinnaan Teutonic- ritarikunta perusti oman keskuksen ja Paavi
Gregorius VI tuella he rakensivat mahtavan linnan missä oli kaksi riviä puolustavat seinät,
muurit. Mamelukit (Mamelukkien alkuperä on Saladinin vuonna 1174 perustamassa aijubididynastiassa. Mamelukit olivat muslimikalifien, seldzukkien ja aijubidien keskiajalla käyttämiä
sotilasorjia, joista tuli ajan myötä voimakas sotilaskasti ) hyökkäsivät ensin vuonna 1266, mutta
joutuivat perääntymään. Seuraavan kerran he hyökkäsivät vuonna 1271 ja silloin ritarit joutuivat
lähtemään aarteineen ja arkistoineen Akkoon, mistä ne myöhemmin saatiin siirrettyä
Eurooppaan ja ovat tänä päivänä nähtävillä Itävallan Tirolissa. Teutonic ritarit uudelleen
rakensivat Yehi’am linnan 1208 mutta se tuhottiin 60 vuotta myöhemmin Mamelukkien
hyökkäyksessä. Kävimme myös Galilean alueella olevassa Taaborin vuorella = Jeesuksen
Kirkastusvuorella , Jerusalemissa Jeesuksen haudalla ja Betlehemissä Jeesuksen syntymä
kirkossa.

Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen ja vei
heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen, pois toisten luota. Siellä hänen ulkomuotonsa
muuttui heidän nähtensä ja hänen vaatteensa alkoivat hohtaa niin kirkkaan valkoisina,
ettei kukaan vaatteenvalkaisija maan päällä voi sellaista saada aikaan. Sitten heille
ilmestyi Elia ja hänen kanssaan Mooses, ja nämä keskustelivat Jeesuksen kanssa. Pietari
puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle: "Rabbi, on hyvä, että me olemme täällä. Me teemme
kolme majaa: sinulle ja Moosekselle ja Elialle." Hän ei näet tiennyt mitä sanoa, sillä he
olivat kovin peloissaan. Samassa tuli pilvi, joka peitti heidät varjoonsa, ja pilvestä kuului
ääni: "Tämä on minun rakas Poikani, kuulkaa häntä!" Ja yhtäkkiä, kun he katsahtivat
ympärilleen, he eivät enää nähneet siellä ketään muuta kuin Jeesuksen yksin. Mark.9: 29
Kuljetaan eteenpäin ja nähdään Jeesuksen kirkkaus ympärillämme ja sisällämme.
Kuljetaan valon soihtuina maailmalle missä tahansa me kuljemme. Etsitään Hänen
kasvojaan kokoajan. Hän ei meitä jätä ei koskaan meitä petä. Hän on Herrojen Herra ja
Kuninkaitten Kuningas! Maan päällä niin kuin Taivaassa. Amen
Matka jatkuu …..
Siunauksin Kristiina
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Kutsun sinua tukemaan työtämme, jollain sinulle sopivalla summalla
kuukausittain. Esim 5 euroa, 10 euroa, 20 euroa, 50 euroa kuukaudessa
Teemme lähetystyötä kylissä ja kaupungeissa. Paikallisilla ei ole sellaisia
rahoja, joten yleensä WEO:n täytyy maksaa kaikki kustannukset
mukanaoleville (auto+bensat+ruoka+asuminen).
NORDEAN TILILLE
World Evangelism Organization ry
FI68 10253000254204
VIITE 5555
TAI MAKSA LUOTTOKORTILLA
PAYPAL LINKIN KAUTTA:
http://www.weo.fi/tue-tyota
RUKOUSAIHEITA
puhelin, kannettava tietokone &
luoton maksu
Matkan varrella tuemme kaikkia ihmisiä niiden lahjoitusten mukaan
mitä tilille
kertyy.

Luotan täysin Herraan ja siihen että Hän tuo avun
Siinä hän tarvitsee Sinua !
SIUNAUKSIN
KRISTIINA
Kiitos kaikista lahjoituksista <3
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Ps. Karnanin Love & Care orpo kodissa on viisi poikaa joita tuemme kuukausittain.
Päivittäin he ruokkivat n. 50 lasta Vengajavellu’in kylässä. Usambadin kylässä
tapahtunut ruokkiminen piti lopettaa koska alueen Hindu johtaja ei enää sallinut
sitä. Nyt lisäkustannuksia tulee siitä kun he joutuvat menemään sinne Auto- riksalla.
Tule yhden lapsen tukijaksi Oman lapsen tuki raha 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
Vuoden 2015 tukiraha oli 1.426,47 €uroa
Kunnioita Herraa antamalla varoistasi ja kaiken satosi parhaimmasta,niin sinun
jyväaittasi täyttyvät runsaudella, ja viini pursuu sinun kuurnistasi. San 3: 9-10

P a s t o r i Jeb a s o n F S a m u e l . A v u s t u s Ja t k u u Vu o n n a 2 0 1 6 !
Mikäli haluat auttaa häntä hänen työnsä tukemisessa niin voit osallistua siihen,
laittamalla itsellesi sopivan summan Weo:n tilille alla olevalla viitteellä.
Kesäkuussa 2014 hänen kotiinsa murtauduttiin ja häneltä vietiin asiakkaiden
omistamaa kultaa n.300.000 rupian eli 3800 euron arvosta. Jatkamme edelleen tätä
avustusta vuonna 2016. Vuonna 2015 avustimme häntä 496,86 €urolla
NÄIN OLLEN HAASTAN JOKAISEN OSALLISTUMAAN PASTORI JEBASONIN
AVUSTUKSEEN. SINULLE SOPIVALLA SUMMALLA.
NORDEAN TILILLE
World Evangelism Organisation ry
FI68 10253000254204
VIITE 5050
Kiitos avustasi !
Siunauksin
Kristiina
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