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

Usambadi ja
Tiruvannamalai

Sabah,Borneo Itä
Malesia ja Manila
Quezon city,
Filippiinit

sivu
Tee lahjoitus

sivut

Matkalla....
Taivaassa on kirja johon on kirjoitettu
kaikki asiat ja päätökset mitkä sinä olet
tehnyt Jumalan kanssa. Hetki jolloin sinä
annoit elämäsi Herralle, jolloin olit iloa ja
onnea täynnä ja tunsit että voit valloittaa
koko maailman Pyhän Hengen ja
Jeesuksen kanssa! Viedä sitä samaa
ilosanomaa kaikkialle maailmaan! Ihmeitä
ja merkkejä on matkallasi ja saat jakaa
Hänen rakkauttaan ympärillesi! Rakastaa
ihmisiä Jeesuksen lailla, kunnioittaa
ihmisiä sellaisina kuin he ovat; sellaisina
kuin Jumala on heidät luonut. Jokaisella
on oma tarkoituksensa ja tehtävänsä.
Sinä hetkenä kun annoit elämäsi Herralle
sinä synnyit uudelleen hengessä ja et
enää elänyt oman lihan himojen mukaan
vaan nyt pyrkimyksesi on elää Hengen
mukaan. Olla yhteydessä Isään
Kaikkivaltiaaseen Taivaan ja maan
luojaan ja ylistää Hänen tekojaan tässä
maailmassa. Ylistää ja kiittää Häntä siitä
kaikiesta mitä Hän on luonut. Ei ylistää
luotua vaan Luojaa!!! Tiedätkö sen että
sinä olet Jumalan temppeli ja että Hän
asuu sinussa? Kun sinä kuulut Hänelle
sinä kuulut samaan ruumiiseen
Kristuksen ruumiiseen , joka on yksi
kokonaisuus, vaikka jäseniä on monta.
Ihan kuin sinun oma ruumiisi jossa on
monta jäsentä. Yhdessä nämä jäsenet

tekevät kokonaisuuden ja kaikki toimivat
yhdessä täyttäen sen tehtävän joka
heille on annettu. Jumalan armahtavaan
laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet,
siskot: Antakaa koko elämänne pyhäksi
ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi.
Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä
tavalla. Älkää mukautuko tämän
maailman menoon, vaan muuttukaa,
uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte
arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä
on hyvää, hänen mielensä mukaista ja
täydellistä.

Mutta kun ne, jotka Herraa
pelkäävät, puhuvat kaikesta
tästä, Herra kuulee, mitä he
sanovat. Kaikki kirjoitetaan
muistojen kirjaan hänen
edessään. Se koituu iloksi niille,
jotka kunnioittavat häntä ja
pelkäävät hänen nimeään.
Malachi 3: 16

Me kaikki, jotka kasvot peittämättöminä
katselemme Herran kirkkautta kuin
kuvastimesta, muutumme saman
kirkkauden kaltaisiksi, kirkkaudesta
kirkkauteen. Tämän saa aikaan Herra,
joka on Henki. 2Cor. 3:18

Matka jatkuu...siunauksin Kristiina
Vuoden 2015 suunnitelmaa
4.6.2015 Sabah, Borneo West-Malesia
19.6.2015 Manila, Filippiinit
18.7.2015 Hong Kong
31.7.2015 Tokyo, Japan
17.8.2015 Sabah, Borneo East-Malesia
Sri Lanka
26.10.2015 Kapkaupunki, SA
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Herra !!! Sinä et anna silmieni ummistua, mieleni kuohuu, mutta pysyn vaiti. Minä ajattelen
muinaisia aikoja, muistelen menneitä vuosia. Minä pohdin itsekseni kaiken yötä, ajatukset
kiertävät päässäni... sitten minä muistan Muistojen Kirjan

johon on kirjoitettu kaikki tekoni kanssasi ja
pyydän sinua avaamaan sen ja tuomaan
kaiken takaisin.. (Malakia 3:16 ; Ps. 77:4-6 )
.

Borneo, Sabah ( Itä Malesia) Ihmeelliset on Herran tiet. Vuonna 2013 olin kirkossani Etelä-Afrikassa kun tapasin erään rouvan Borneosta.
Sain hänen yhteystietonsa ja matkani jatkui maailmalla. Länsi-Malesiassa olessani näin kuinka Pyhä Henki kutsui minua kohti Borneoa ja
en tuntenut sieltä ketään. Lattialla istuessani papereitteni keskeltä putosi käyntikortti ja siinä oli tämän kyseisen naisen yhteystiedot ja miten
ollakkaan hän asuu Borneossa. Kirjoitin hänelle ja hän vastasi minulle kutsuen minut hänen kotiinsa asumaan. Näin alkoi seikkailuni Herran
kanssa Borneossa. Saavuin Kota Kinabaluun 4 pvä kesäkuuta ja sieltä menimme Joannan työpaikalle kaupungin keskustassa olevaan
museoon. Hän on tämän museon toimitusjohtaja. Yöksi menimme hänen ystävänsä Michellen kotiin ja heräsin seuraavana aamuna siihen
kun sänkyni heilui laidasta laitaan. Ajattelin että siinä on jonkinlainen mekanismi, herätyskello joka heiluttaen herättää sinut. Sitten sänky
heilui taas hyvin voimakkaasti ja silloin kuulin jo ääniä muista huoneista. Menin ulos katsomaan ja siellä sain kuulla että olimme saaneet
kokea maanjäristyksen 6.2 richterin asteikkoa. Muistin kuinka kysyin Joanelta edellisenä iltana, että onko heillä koskaan ollut
maanjäristyksia ja hän sanoi, että hänen muistinsa mukaan niitä ei ole ollut useita, mutta nyt siellä järisi! Maanjäristyksessä kuoli kaikkiaan
18 ihmistä nuoria lapsia Singaroresta ja neljä vuoristo-opasta. Joanna kuuluu muutamaan avustusjärjestöön, joka alkoivat heti kerätä
avustuksia näiden uhrien perheille. Saimme olla vuorilla useaan kertaan kohtaamassa näitä perheitä ja samallla sain rukoilla heille. Robin
(eräs näistä vuoristo-oppaista joka kuoli auttaessaan ihmisiä alas vuorelta) hänen siskonsa oli makanut kaksipäivää lattialla tämän
tapahtuman jälkeen, jokinlaisen hengen riivaamana ja joka väitti olevansa Robin. Tulessamme hänen kotiinsa menin suoraan tämän nuoren
naisen luo ja aloin rukoilemaan hänelle. Ympärillä oli myös muista kristittyjä, joten pyysin myös heitä rukoilemaan. Voimallisen taistelun
jälkeen hänen suustansa tuli pihahdus ja hän oli vapaa. Silmät kääntyvät ympäri ja sitten olimmekin puheissa tämän siskon kanssa,
emmekä enää tämän hengen kanssa. Herra Hyvä On!!! Olimme myös yhden oppaan hautajasissa jakamassa lohdutusta ihmisille. Satoja
ihmisiä tuli näille kaukaisille vuorille osallistumaan tähän tilaisuuteen. Ympärimaailman alkoi tulemaan avustuksia kaikille noin 150 muulle
vuoristo-oppaalle jotka olivat ilman työtä. Vuorelle ei voinut kiipeä vaan nyt sinne pitää rakentaa uudet polut. Matkatoimisto jonne menimme
tutustumaan sanoi että järistyksestä huolimatta ihmisiä oli tulossa. Kävimme myös vuorilla sijaitsevassa orpokodissa ja viemässä
avustuksia. Jakamassa Herran rakkautta lapsille ja nuorille. Musiikki festivaaleilla Tip Of Borneossa ja Kaamatan fetivaaleilla Kudat’issa.
Sain jakaa paikalliselle ..
jatkuu sivulla nro 4
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Ilo Herrassa on väkevyytemme

Neh. 8:10

On olemassa sellainen sanonta että Nokia connects people, mutta minä sanon että God connects people ! Tyttäreni Viveka
joka oli tuolloin opiskelemassa Bethel kirkossa Amerikassa, yhdisti minut erääseen nuoreen mieheen täällä Quezon’in
kaupungissa. Peej Calderon nuorisopastori ( Ps Jerome) Church So Blessed’stä tuli hakemaan minua kentältä Timin kanssa.
Asetuin kirkon yläkertaan asumaan, pieneen huoneeseen ja näin matkani alkoi Filippiineillä. Olin sunnuntain kokouksessa ja
Pyhä Henki jotekin valoitti minulle erästä nuorta naista Janinea, joka istui kirkon takapenkillä. Ei mennyt aikaakaan, kun olin
jo istumassa hänen takamaan ja näin me tutustuimme toisiimme. Hänen mukanaan oli eräs toinen nuori nainen Paula, joka
kertoi että hän on menossa Betheliin seuraavaksi lukukaudeksi opiskelemaan. Rukoilin ja siunasin häntä. Janine,
työskentelee yhdessä äitinsä Elizabethin, veljensä Trevorin ja ystävänsä Jorellin kanssa Iris Ministryssä, Tondon
kaatopaikalla. Näin minä löysin itseni heidän kanssaan työskentelemässä Tondon kaatopaikalla. Useaan kertaan olemme jo
olleet siellä ja saaneet nähdä Herran suuria ihmeitä, kuinka hän parantaa ja kuljettaa. Viikottain heillä on Raamattu
koulutusta, nuorten kanssa työskentelyä, teatteria ja rukoilemista. Smokey Mountain, Balut , Tondo on paikan nimi ja ihmiset
siellä ovat Arvatkaa mitä Ihan tavallisia ihmisiä. Halleujah... joskin he joutuvat asumaan hyvin huonoissa olosuhteissa. Ihailen
heidän taitoaan kierättää ja kerätä kaikesta roskasta ulos sen hyödyllisen, jota voidaan käyttää uudestaan teollisuudessa.
Uskomatonta, mutta niin totta ja omalla tavallaan niin kaunista! Alueelle on rakennettu isoja kerrostaloja, joten moni heistä
asuu nyt näissä pienissä kodeissa, mutta vielä sinä löydät muutamia itse kyhättyjä hökkeleitä tältä alueelta. On olemassa
toinenkin kaatopaikka alue mutta siellä asiat ei ole ihan niin hyvin kuin täällä, mutta parempaa kohti ollaan menossa.
Menimme yhdessä Elizabethin kanssa evankelioimaan Oriental Mindoroon, yhteen Filippiineille kuuluvaan saareen. Jumala
on ihmeellisesti avannut sinne, ihan oman keskuksensa jota Elizabeth on tukemassa ja johtamassa. Alueella on oma
ekologinen maanviljely keskuksensa, joten kaikki ruoka tulee sieltä kaikille oppilaille. Nuoret saavat oppia luonnonmukaista
viljelyä opintojensa ohella. Nuoret tulevat tänne vuoristosta, missä ihmiset elävät hyvin köyhissä olosuhteissa. Ruoka jota he
syövät päivittäin on perunaa ja jonkinlaista juurta, eli hyvin yksinkertaista ruokaa. Kun tätä oppilaitosta oltiin ottamassa
uudelleen käyttöön, sana kulki vuorille asti ja muutaman päivän päästä noin 50 lasta tuli alas vuorilta vanhempiensa kanssa
ja he avustivat talojen uudelleen kunnostamisessa ja uusien rakentamisessa. Myöhemmin tuli 50 lasta lisää. Nyt keskus
toimii muutamien tukijoiden varassa ja lapset ovat hyvin siunattuja saamastaan opista.

.. jatkuu sivulla 4
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johtajalle Herran sanaa. Skyline kirkossa olimme joka viikonloppu ja viikolla oli rukouskokouksia kodeissa ja kirkossa.
Kristillinen toiminta on hyvin voimakasta, vaikka muslimi hallitus yrittää pistää sitä alas. Seurakunnat kasvaa, joka on
mahtava juttu. Useita erilaisia seurakuntia, joihin haluan tutustua sitten myöhemmin seuraavalla kerralla... Suuresti
tulen kaipaamaan kaikkia näitä ihmisiä. Osa sydämestäni jäi sinne vuorille ja näiden ihmisten keskelle. Rukoillaan
herätystä Borneoon! Nyt on jo maa järissyt ja seuraavaksi on vuorossa hengen herätys ! Amen

sivulta 3

Keskuksessa oli kahden päivän opetuslapseus koulutus ja paikalle tuli noin 15 pastoria. Kaikki olivat aluksi vähän
epäileviä, mutta ensimmäisen päivän jälkeen he olivat hyvin innostuneita. Suurinosa heistä ei ole ollut missään
muussa koulutuksessa pastoriksi valmistumisensa jälkeen ja nyt he saivat uutta intoa omaan päivittäiseen
elämäänsä. Kurssi on vuoden mittainen, joten lisää on tulossa. Rukoilimme Elizabethin kanssa kaikkialla ja veimme
jopa nuoret pellolle Jerikon muuri kävelylle ja odotimme että Herra näyttäisi meille paikan minne uusi kaivo voidaan
kaivaa. Pyysin että Herra antaa jonkinlaisen merkin. Alueen toisessa päässä, lapset alkoivat hyvppimään ja
pomppimaan. Maassa oli sammakko, kuivassa savisessa maassa, joten laitoimme siihen merkin. Uskoimme että
tämä on se paikka mihin on hyvä kaivaa kaivo. Maan alla on virtaavia jokia, noin 100 m syvyydessä. Kun vesi lähtee
sieltä tulemaan ei tarvita minkäänlaisia pumppuja, vaan se tulee sieltä vapaasti pulputen. 3 ha maata Herra on
antanut näille ihmisille vapaasti lahjoituksena Ei voi kuin kiittää Herraa hänen hyvyydestään!
Vuoristossa työskentelevällä pastori Mariolla, oli todettu tuberkuloosi. Toinen lääkeri sanoi että se on tuberkuloosi ja
toinen lääkeri sanoi että se ei ole. Kun hän kertoi tarinaansa, näin että hänen yllään oli kuin Pyhän Hengen pilvi, ja
sanoin että Herralla on hänelle parannus, joten rukoilkaamme. Rukoilimme hänelle ja hän jälkeenpäin hän todisti
kuinka hän oli kokenut vapautuneensa jonkinlaisesta raskaudesta ja nyt hän hengitti vapaasti. Hän koki myös että
voima oli tpalautunut hänen kehoonsa. Hänen kasvonsa loistivat ja uskomme, että hän oli nyt parantunut
sairaudestaan. Jatkokokeita odotellessamme, olemme rauhallisin mielin sillä Jeesuksen nimi on suurempi kuin
mikään muu nimi tässä maailmassa. Hänen nimessään kaikki vapautuu ja paranee!!!

Matka jatkuu ja tarkoituksena on olla täällä Filippiineillä ainakin heinäkuun loppuun asti. Elokuussa Hong Kongiin
tapaamaan suurta inspiraatiotani Jackie Pullingeria. Hän työskentelee huumenuorten keskuudessa ja hänellä on
mahtavia todistuksia tästä työstä. Oma evankeliointini alkoi Liettuassa huumenuorten keskuudessa ja siellä
työskennellessäni sain nähdä tällaista huumeista vapautumisia. Ensimmäinen suuri ihmeeni oli se kuinka eräs nuori
mies vapautui täysin heroiinista. Kolmatta kertaa saavuin tähän kylään kun Pyhä Henki laskeutui tämän nuoren
miehen ylle kuin salama ja sillä hetkellä hän vapautui kaikesta. , mutta tästä kaikesta lisää ensi numerossa...

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

!

4

!

!

!

!

!

!

! Aamen

Tervetuloa perheeseemme! 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.

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 1300 euron
vajaus tililläni, olen siis joutunut
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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.
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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 heinäkuuhun 07 / 2015 811,12 €

Mercy Home- orpokoti
Lahjoitukset voi maksaa tilille
Nordea
FI61 1244 3500 0745 11/ Weo/
Dalit-lapsi projekti

VIITE 5050

Oman lapsen tukiraha vuodesta
2015 on 25 € kuukaudessa. Tai
sitten voit tukea muuten vain
itsellesi sopivalla summalla
kuukaudessa

Kiitos avustasi !

Viestiin : Mercy Home Orpokoti

NORDEAN TILILLE
World Evangelism Organisation ry
FI68 10253000254204

Sinua kiittäen ja siunaten Kristiina

käyttämään kredittiäni.
2. Matkalippuihin .....2015
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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, 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

8

