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Matkalla...
Kuka on Jumala, jollei Herra, kuka turvamme, jollei Jumalamme?
WWW.WEO.FI Tue työtä

Huhtikuu 2015

1-2 Samuelin
kirjasta

APUASI TARVITAAN
sivut 5- 8

sivut 4

Rawang Malesia
sivu 2

Kuala Lumpur,
Malesia
sivu 2-3

Tule kuukausi
tukijakseni

Työt jatkuu 2015
Etelä-Afrikka,
Filippiinit, Intia,
Japani,Malesia, Sri
Lanka

Usambadi ja
Tiruvannamalai
sivu
Tee lahjoitus

Malesia
Kun saavut Kuala Lumpurin lentokentälle hämmästyt siitä että se on
rakenettu Ristin muotoiseksi.
Sanotaan että risti ei ole vaikuttanut
siihen että ihmisistä olisi tullut
kristittyjä. Joka tapauksessa se
herättää huomiota ja muslimit
sanovat että “mitä meillä on
pelättävää tuosta rististä koska
meidän uskomme on
voimakkaampi”. No niin tai näin, niin
täälläkin tapahtuu vainoa kritittyjä
kohtaan. Kaksiviikkoa sitten olivat
muslimit hyökänneet erään
seurakunnan kimppuun ja pyytäneen
pastoria ottamaan ristin talon seinältä
pois, koska he pelkäsivät että se
vaikuttaa heidän nuoriinsa ja
heikentää heidän uskoaan. Kuitenkin
seuraavana päivänä risti oli saatu
asettaa takaisin. Paikallinen Imaami
sanoi että risti ei ole meille
minkäänlainen uhka.
Joka Tapauksessa on hyvä asia että
asiasta keskutellaan ja se voi aina
johtaa siihen että pääset
evankelioimaan.

Mikäli olet kiinnostunut
kahden-kolmenviikon
evankeliointi matkasta Sri
Lankassa elokuussa 2015
ota yhteyttä.
Suomesta lentoliput maksavat
tällä hetkellä noin 600 euroa
menopaluu (vertaa.fi) ja asuminen
ja ruoka on edullista. Pidän alussa
viikon seminaarin naisille ja sitten
lähdemme autolla kiertämään
saaren pohjois puolen alueita.
Joten ilmoittaudu mukaan.
2 Sam 22:17-19:
Korkeudestaan hän ojensi
kätensä ja tarttui minuun, hän
veti minut ylös syvistä
vesistä.Hän vapautti minut
vihollisteni väkevistä käsistä,
vihamiehistäni, jotka olivat
minua vahvemmat. He kävivät
kimppuuni onnettomuuteni
hetkellä, mutta tuekseni tuli
Herra.

Rakkaudella Kristiina

kristiina.keravuori@gmail.com
Vuoden 2015 suunnitelmaa
6.6.2015 Sabah, Itä-Malesia
20.6.2015 Manila, Filippiinit
6.7.2015 Tokio, Japan
31.7.2015 Sri Lanka
26.10.2015 Kapkaupunki, SA

Tästä on hyvä aloittaa.
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Herra on minun kallioni, linnani, vapauttajani, Jumalani sinuun minä
turvaudun, olet kilpeni, pelastuksen sarvi, turvapaikkani linnakkeeni
pelastajani, sinä pelastat minut kaikelta väkivallalta !
2 Sam 22

Paikallisia kokoontumisia täällä Rawangissa, joka on noin tunnin ajomatkan päässä Kuala Lumpurin
keskustasta. Olen asunut Pastori Segaramin ( Asemblies of God srk.) kotona ja heidän perheensä on
tukenut matkaani Jeesuksen kanssa. Pastori on järjestänyt minulle kokouksia hänen omassa
seurakunnassa ja myös muissa seurakunnissa. Pidimme myös naisten rukousillan ja se oli oikein
onnistunut ja parantumisia tapahtui monella eri tasolla. On aina niin koskettavaa nähdä kun Pyhä Henki
koskettaa. Näen vielä sieluni silmin kuinka eräs kahdeksan vuotias poika tuli luokseni rukoiltavaksi. Pyhä
Henki kosketti häntä ja hänen äitiaan hyvin voimakkaasti. Miksi joitakin lapsia kiusataan kouluissa se on
todella surullista, mutta uskon että Herralla oli suuret suunnitelmat tuon nuoren miehen varalle. Itkua ja
parantumisia Herran hengen kosketusta ja vapautusta. On aina elämän muutos edessä kun tälläista
tapahtuu!!! Uskon siihen sataprosenttisesti, että aina kun me rukoilemme jotain tapahtuu, mikäli ei ihan
siinä silmiesi edessä niin uskon että kuljemme kohti parantumista ja vapautumista.
Kuun lopussa meillä oli perhetapahtuma, samana päivänä tai iltana, kun meillä siellä Suomessa juhlitaan
vappua. Oli kiva olla tämän seurakunnan kanssa juhlimassa. Tapahtuma oli syömistä ja sitten syömistä
ja sen jälkeen oli ohjelmana kaikenlaisia kilpailuja lapsille, nuorille, aviopareille, sinkuille ja sitten kaikille
yhteensä. Juhlinta kesti aina aamu kolmeen asti. Seuraava päivä olikin sitten pidempää nukkumista ja
lepoa.
Olin myös Kuala Lumpurin keskustassa viikon missä asuin Tabenacle of David seurakunnan minulle ..seur
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Sinä, Herra, olet lamppuni. Sinä tuot pimeyteeni valon.
Sinun avullasi ryntään yli vallien, Jumalani avulla hyppään muurien yli. Jumalan
ohjeet ovat täydelliset, Herran sana on kirkas ja puhdas. Kuin kilpi hän suojaa
niitä, jotka hakevat hänestä turvaa.
2 Samuel 22:29-31

Kuala Lumpurin lentokenttä

vuokraamassa huoneistossa, mikä oli aivan erikoinen siunaus. Oma olohuone, keittiö, makuuhuone ja
suihkuhuone... ihan nauratti kun paikka oli kuin minun oma kotini Suomessa ja olin siitä aivan taivaallisen
kiitollinen. Sain kävellä keskustassa ja tutustua useisiin turisti paikkoihin vaikka ei tuo turismi minua niin
kauheasti kiinnosta. Sain myös upean lahjoituksen jonka varoin pystyin ostamaan itselleni uuden kameran, jota
olin rukoillut rikki menneen tilalle. Joskus Herra siunaa näin ja olo oli kuin prisessalla. Joka tuo minulle mieleen
sen, että me olemme kunikaallista sukua ja isämme on Kunigas! Herrojen Herra, Kunikaitten Kuningas, Jeesus
Kristus. Nyt on taas valokuvaus asiat kunnossa ja matkaa jatketaan. Sunnuntaina olin Tabernacle of David
seurakunnassa puhumassa ja keskiviikko iltana pidimme rukouskokouksen. Parantumisia, Herran kosketusta,
vapautumisia hengistä ja henkivalloista. Elämän eri alueille parantumisia! Koska me palvomme elävää Jumalaa
hänen nimessään tapahtuu suuria asioita. Kaikki ajattelevat näin, kun sinä palvelet Jeesusta sinun pitää olla
köyhä, mutta ei se niin ole. Jeesus ei missään sano, että meidän pitäisi keppikerjäläisenä kulkea maita ja mantuja
almuja keräillen. Hän sanoo vain että et voi palvella kahta Herraa, Jumalaa ja mammonaa. Joten jos sydämesi on
oikein Herraa kohtaan, niin siinä ei ole mitään ongelmaa. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, kun näin
on niin sinulla voi olla kaikki maailman rikkaudet.
Israelin Jumala on puhunut, Israelin turvakallio ( Jeesus) on minulle lausunut: "Joka oikeamielisenä
hallitsee ihmisiä, joka hallitsee heitä Jumalaa peläten, hän sädehtii niin kuin pilvetön aamu
auringonnousun aikaan, kun ruoho valon loisteessa versoo maasta sateen jälkeen."

Kiitos kaikista rukouksista ja tuesta Siunauksin Kristiina
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Israelin kansa oli väsynyt seuraamaan näkymätöntä kuningasta ja he menivät profeetta Samuelin
luo ja pyysivät kuningasta itselleen. Profeetta Samuel meni Herra eteen ja kertoi siitä ja hän
vastasi hänelle: "Tee niin kuin he pyytävät. Eivät he ole hylänneet sinua vaan minut, kun eivät
enää halua pitää minua kuninkaanaan.1 Sam. 8: 7. Luemme kuinka kansa iloitsi siitä että he saivat
niin komean kuninkaan, komempi kuin kukaan muu koko Israelissa. Saul oli kansan valitsema
kuningas ja hän teki suuria urotöitä, mutta hän ei kuunnellut Jumalaa vaan teki asioita oman
ymmärryksensä mukaan ja siitä Herra vihastuu. 1 Sam.13: 8- , Saul odotti Samuelin määräämän
ajan, seitsemän päivää, mutta Samuel ei tullutkaan Gilgaliin, ja kansa alkoi hajaantua Saulin
luota. Saul hätääntyi ja teki uhritoimituksen itse, minkä Samuelin olisi pitänyt tehdä. Samuel tuli
juuri kun uhritoimitus oli päättymässä ja hän oli vihainen siitä, mitä Saul oli mennyt tekemään. Jo
tässä vaiheessa näemme että Herralla on Saulin tilalle uusi mies. Samuel sanoo: Sinun
kuninkuutesi ei tule jatkumaan vaan Herra on etsinyt itselleen miehen joka elää hänen sydämensä
mukaan ja hän on kutsunut hänet kansansa prinssiksi.(1 Sam. 14) Tästä lähtee Saulin alamäki ja
hänen toinen suuri virheensä on kun hän ei tuhoa täysin amalekilaisia. (1 Sam. 15) Samuel sanoo v.
23 Kapinointi on noituuden vertainen synti, röyhkeys on kuin pettävät jumalankuvat. Sinä olet
hylännyt Herran sanan. Siksi hän hylkää sinun kuninkuutesi. Saulin vikana oli myös kateus ja hän
kadehti kaikkia jotka menestyivät, hän oli jopa valmis tappamaan oman poikansa Jonathanin ja
tietysti Davidin.
Herra lähetti Samuelin voitelemaan nuoren paimenpojan Israelin kuninkaansi. David sai kokea
monelaista vainoa ja sotaa ympärillään ennen kuin tämä totetui. Vuosien harjaannus ja Herran
hengen johtamana hänestä tuli kuningas Saulin kuoleman jälkeen .
David oli oikeudenmukainen kuningas ja hän jopa iloitsi siitä kun muut menestyivät. Tiedämme
kaikki kertomuksen Davidista ja Goljatista ja siitä kuinka Herra oli mukana kaikissa Davidin
taisteluissa. Hänellä oli viisautta ja hän oli kuningas Herran sydämen mukaan.
Voisimme sanoa että kaikki oli hyvin aina siihen asti kunnes hänen silmänsä osuivat heettiläisen
Urian vaimoon Batsebaan. Tuona hetkenä David sortuu rikkomaan kymmenestä käskystä viittä. 1
älä tavoittele lähimmäisesi puolisoa, 2.älä tee aviorikosta, 3. älä varasta, 4. älä tapa, 5. älä lausu
väärää todistusta lähimmäisestäsi. Tässä vaiheessa hänen sukuunsa laskeutuu Herra tuomio ja
jopa hänen oma poikansa yrittää tappaa hänet ja ottaa hänen kuninkuutensa.
Mutta Jumalalla oli suunnitelma että Davidin jälkeläisestä olisi tulossa kaikkien kansojen kuningas,
kunigas joka tulisi hallitsemaan ikuisesti.
Kuningas joka tulisi olemaan Kuninkaiden Kuningas, Herrojen Herra !!!
Saul myöhemmin Paavali oli myös Herran valitsema mies. Mies joka tulisi viemään sanomaa
Jeesuksesta, kaikkialle maailmaa. Se kuinka Paavali alussa tappoi ja kidutti Jeesuksen seuraajia
ennen kuin hän tapasi Herran ihan elävänä Damaskuksen tiellä. Kolmepäivää pimeydessä silmät
sokeina, mutta Herra teki työtään hänessä. Kun Ananias tuli hänen luokseen ja hänen silmänsä
aukenivat hän oli heti valmis kasteelle ja julistamaan Jeesuksesta. Kirjoitukset aukenivat hänelle!
Jumala on päähenkilönä näissä kertomuksissa. Se kuinka hän vastaa ihmisten rukouksiin. Kun
he katuvat hän antaa anteeksi. Kun yksi kuningas sortuu hän antaa heille uuden. Hän tekee liiton
Daavidin kanssa. Siellä tulee aina olemaan kuningas Daavidin suvussa. Tämä lupaus tuli toteen
kun Jeesus syntyi! Juutalaisten kuningas menneisyydessä, seurakuntien kuningas tänään ja
maailman kuningas tulevaisuudessa! Hän tulee hallitsemaan oikeamielisesti !
Kaikki Valta Taivaassa ja maanpäällä on annettu Jeesukselle!
Hän on Kuningas ikuisesti !
!

!

!
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!

!

!

!

Oivalluksia D Pawsonin kirjasta: Unlocking The Bible

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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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, heinäkuu Japanissa, elosyys-lokakuu Sri Lankassa ja sitten
Kapkaupunkiin.
Herra on tehnyt suuria ihmeitä ja
uskon että ne tulee jatkumaan myös
Malesiassa Filippineillä ja Sri
Lankassa.
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 1100 euron
vajaus tililläni, olen siis joutunut
käyttämään kredittiäni.
2. Matkalippuihin .....2015
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3.Sitten on uuden “läppärin vuoro
MacBook Pro ja puhelimen.. kaikki
alkaa hajota... Viisivuotta ne ovat
palvelleet minua joka päivä.

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 alla 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. Nyt
asiakkaat ovat vaatimassa rahojaan
takaisin. Tähän menessä olemme
keränneet 70.000 INR ( 1030€) tähän
kolehtiin. uusi haaste moottoripyörä
onnettomuus joka tuli maksamaan
32.000 INR (470€) johon annoimme
8.000INR ( 117€)
Tänä vuonna 4/2015 olemme yhteensä
lahjoittaneet 237€
NÄIN OLLEN HAASTAN JOKAISEN
OSALLISTUMAAN PASTORI
JEBASONIN AVUSTUKSEEN.
SINULLE SOPIVALLA SUMMALLA.

NORDEAN TILILLE
World Evangelism Organisation ry
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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 aina heinäkuuhun / 2015 811,12 €

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

FI68 10253000254204
VIITE 5050
Kiitos avustasi !
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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, Filippiinit, Intia,Japani, 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
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 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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