L

O

K

A

K

U

U

2

0

1

5

Matkalla...
Mikä on alusta alkaen ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselleet ja käsin
koskettaneet, siitä me puhumme: elämän Sanasta. 1 John. 1:1
WWW.WEO.FI Tue työtä

lokakuu 2015
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Amerikassa !!!
Viimeksi olin Amerikassa
vuonna 2012 ja silloin vierailin
Austin Teksasissa,
seurakunnassa missä ruokimme
asunnottomia lauantaisin
kaupungin keskustassa, erään
suuren sillan alla. Tuhansia
kodittomia tuli silloin
kuulemaan Herran sanaa ja
ruokailemaan. Ihmeparantumisa
tapahtui sillan alla, sekä
kulkiessamme kaupungilla.
Paljon on tapahtunut näiden
vuosien varrella.
Pitkän ja antoisan maailman
matkan päätös, lepoa Herran
läsnäolossa.
Afrikan näkyni toteutui täysin,
minkä Herra antoi vuoden
alussa. Viimeisillä saarilla
ollessani (Hong Kong ja Japani)
kärsimättömästi odotin, että
pääsisin lepäämään “ Herran

Ja Herra sanoi Abramille: "Lähde maastasi,

suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka
minä sinulle osoitan.

Niin minä teen sinusta suuren kansan,

siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja
sinä olet tuleva siunaukseksi.

Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat,
ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa

tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan
päällä." 1 Moos. 12: 1-3

huoneeseen” eli Betheliin ja
vihdoin olen täällä. Jossain
vaiheessa Malesiassa olessani
ajattelin, että voisin palata
takaisin Sri Lankaan, mutta
Pyhä Henki ei sallinut minun
kääntyä, joten seurasin sitä aina
tänne Amerikkaan asti.
Kolhuitta ei selvitty, mutta nyt
sitä ollaan levossa ja
parantumassa Herran
kämmenellä. Pastorini sanoi
aikoinaan, että miltä tuntuisi jos
maailmassa olisi paikka, mitä
kutsuttaisiin Taivaan
valtakunnaksi ja voisimme sinne
mennä aina vierailemaan ja olla
Herran kanssa. Tämä paikka
edustaa minulle yhtä sellaista
paikkaa “Herran huonetta”
Betheliä jonne voi tulla
lepäämään, tankkaamaan ja
oppimaan...
Matka jatkuu..siunauksin Kristiina
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Veljet ja siskot haluan teidän olevan selvillä Pyhän Hengen lahjoista.
Muistattehan, kuinka ollessanne vielä pakanoita
vastustamaton voima ajoi teitä mykkien
epäjumalien luo.Siksi sanon teille selvästi, että
kukaan, joka puhuu Jumalan Hengen valtaamana,
ei voi sanoa: "Jeesus on kirottu."
Kukaan ei myöskään voi sanoa: "Jeesus on Herra",
muuten kuin Pyhän

Hengen vaikutuksesta.
1.Kor.12:1-3

.

San Francisco on saanut nimensä Pyhästä Franciscus Assisilaisesta, joka eli Italiassa 1200-luvulla.
If You’re Going to San Francisco “Be sure to were some flowers in your hair” Näin lauloi Scott McKenzie 1960luvun loppupuolella kun hippiliike vallitsi maailmalla. Tämä oli nuorisoliike joka voimakkaasti vastusti sotaa ja
heidän ihanteinaan oli rauhanaate, suvaisevaisuus ja “vapaa rakkaus.” Hippiliike vaikutti myös seurakunnissa,
kun nämä nuoret tulivat niihin vierailemaan tuoden uutta tuulahdusta Pyhästä Hengestä. Tuhansia hippejä
kastettiin San Franciscon rannikoilla. Valitettavasti tämä suvaitsevaisuus päättyi siinä muodossaan ja tilalle tuli
kaupallisuus ja “tietoisuutta” laajentavat huumeet (esim LSD), joilla yritettiin päästä lähemmäksi Jumalaa
keinotekoisesti.
Saimme myös Suomessa nähdä kuinka huumet tulivat katukuvaan. Hippikausi vaikutti myös minuun hyvin
voimakkaasti ja ajauduin tuohon huumemaailmaan mukaan, mutta Jeesus pelasti minut tuosta kierteestä.
San Francisco on hyvin kaunis rannikko kaupunki ja olen täällä ensimmäistä kertaa elämässäni. Kaupunkia
ympäröivä meri kimalteli ihanasti auringonpaisteessa kun lensimme sen yläpuolella ja tuntui kuinka enkelit
olisivat olleet paikalla tervehtimässä tulijoita.
Alueella on alkujaan asunut ohlone-intiaaneja jotka joutuivat orjuuteen kun ensimmäiset eurooppalaiset
espanjasta asettuivat tänne asumaan. Huhtikuun 18. päivänä 1906 kaupunki tuhoutui maanjäristyksessä, mutta se
uudelleenrakennettiin nopesti. Paikka on kokenut ooppimiumi sodat ja kultaryntäykset. Kultaryntäys toi tänne
paljon kiinalaisia jotka perustivat San Franciscon China Townin, joka on maailman suurin kiinalaisten keskittymä
alue Aasian ulkopuolella.
San Franciscon tunnusmerkkeinä on Golden Gate- riippusilta joka on suosittu turistikohde, kaapeliraitovaunut
jotka kulkevat ilman moottoria maahan upotettujen kaapeleiden avulla, Alcatraz’in vankilasaari joka oli yksi
Yhdysvaltojen pahamaineisimmista vankiloista, joka nykyään toimii museona. Maailmalla tunnettu rikollinen Al
Capone oli myös tässä vankilassa kärsimässä tuomiotaan veronkierrosta ja alkoholin luvattomasta myynnistä.
Tyttäreni Viveka oli tullut minua hakemaan Reddingistä ja nyt kävelimme kaupungilla ja kävimme syömässä ja
iloitsimme tästä ihanasta päivästä, oli mahtava tavata tyttärtäni. Viimeksi olemme nähneet toisemme 2 1/5 vuotta
sitten Intiassa. Kaupungissa oli suuri juhlapäivä ja armejan hävittäjäkoneet lensivät taivaalla tehden
suihkukuvioita. Tuhansia ihmisiä kävelemässä kaduilla ja ilmassa oli suuren juhlan tuntua, olinhan tullut
Amerikkaan. Nyt Betheliin ja “Herran huoneeseen !” !
jatkuu sivulla 3
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Ja Herra Sanoi :

"Salaisinko minä Aabrahamilta, mitä olen tekevä? Onhan Aabrahamista tuleva
suuri ja väkevä kansa, ja kaikki kansakunnat maan päällä
tulevat hänessä siunatuiksi. Sillä minä olen valinnut hänet,
että hän käskisi lapsiansa ja perhettänsä, joka jää hänen
jälkeensä, noudattamaan Herran tietä ja
tekemään sitä, mikä vanhurskaus ja oikeus on
jotta Herra antaisi Aabrahamille
tapahtua, mitä hän on hänelle luvannut."
1 Moos. 18:17-19.
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Bethel = Maanpäällä niin kuin Taivaassa

Ja hän osui erääseen paikkaan, johon yöpyi, sillä aurinko oli laskenut; ja hän otti sen paikan kivistä yhden, pani sen päänsä alaiseksi ja asettui

nukkumaan siihen paikkaan. Niin hän näki unta, ja katso, maan päälle oli asetettu tikapuut, joiden pää ulottui taivaaseen, ja katso, Jumalan enkelit
kulkivat niitä myöten ylös ja alas. Ja katso, Herra seisoi hänen edessään ja sanoi: "Minä olen Herra, sinun Isäsi Aabrahamin Jumala ja Iisakin

Jumala. Tämän maan, jonka päällä sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi. Ja sinun jälkeläistesi paljous on oleva kuin maan tomu, ja
sinä leviät länteen ja itään, pohjoiseen ja etelään, ja sinussa ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Ja katso, minä

olen sinun kanssasi ja varjelen sinua, missä ikinä kuljet, ja saatan sinut takaisin tähän maahan; sillä minä en jätä sinua, ennenkuin olen toteuttanut
sen, minkä minä olen sinulle puhunut." Silloin Jaakob heräsi unestansa ja sanoi: "Herra on totisesti tässä paikassa, enkä minä sitä tiennyt". Ja pelko

valtasi hänet, ja hän sanoi: "Kuinka peljättävä onkaan tämä paikka! Tässä on varmasti Jumalan huone ja taivaan portti." Ja Jaakob nousi varhain

aamulla, otti kiven, jonka hän oli pannut päänsä alaiseksi, ja nosti sen pystyyn patsaaksi ja vuodatti öljyä sen päälle. Ja hän kutsui paikan Bethel’iksi =
Jumalan huone

1 Moos. 28: 11-19

Mieletön tohina kun tuhannet oppilaat kulkevat opintoihinsa eripuolella Reddingiä. Täällä todella ollaan Herran läsnäolossa. Jeesus sanoo
Matt. 5:14 Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä ! Tämä seurakunta todella loistaa ja julistaa
Herran Sanaa maailmalle. Bethelin Yliluonnolisen palvelutyön- Raamattukoulu tuo tänne tuhansia aikuisia nuoria ympäri maailman. He
ovat nälkäisiä ja sen tuntee ilmassa. Profetia Amerikalle, jonka antoi Pastori Benny Hinn tässä lokakuussa, kuinka herätyksen tulet
alkavat palamaan täällä Amerikassa ja hän kertoo siitä kuinka tämän seurakunnan työ tulee kantamaan hedelmää niin täällä Amerikassa
kuin kaikkialla maailmassa. Ihan mielentöntä kun menee kirkkoon viikonloppuna ja ihmiset seisovat jonossa ja odottavat että pääsevät
kirkoon. Sunnuntaisin Bethel-kirkossa on neljä kokousta ja aina sali on täynnä. Vieraita tulee useita kansakunnista! Opiskelijoitakin on
kaikkialta maailmasta ja sainkin ilokseni tavata nuoria Filippiineiltä, Intista, Kiinasta, Malesiasta, Hong Kongista, Venäjältä, Suomesta
ym... Olin kokouksessa mikä oli täynnä nuoria-aikuisia Pohjoismaista n. 120 oppilasta, kaikista muista maista paitsi Islannista. Bethelissä
opiskelee tällä lukukaudella 1 luokalla on n.1200 oppilasta, 2 luokalla on n.650 oppilasta ja 3 luokalla on n.350 oppilasta. Tyttäreni Viveka
on jo toisella vuodella missä opiskellaan johtajuutta ja sisäistetään 1 vuoden opintoja. I luokalla opiskeltiin Jumalan valtakuntaa, Jeesuksen
palvelutyötä, lähetyskoulutusta ja omaa identiteettiä. 3 luokka onkin astumista Jumalan valtakunnan esilletuomiseen ja työharjoitteluun.
Vivekan seikkailuista voi lukea lokakuun Näky magazinesta 2015 nro 5.
Vaikka et osallistukkaan Raamattukouluun täältä löytyy mahdollisuuksia kaikenlaiseen opetukseen. Minullakin on kalenterissa
koulutuksia ja luentoja joissa käyn ja myös vierailen alueella olevassa Eagles Nest- seurakunnassa jota johtaa Suomessakin useasti
vieraillut profeetta Timothy Sherman. Ei voi olla kuin kiitollinen että saan olla täällä, opiskella ja levätä.. Kiitos kaikille lukijoille ja
tukijoille tästä mahdollisuudesta
MATKA JATKUU...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

NORDEAN TILILLE
World Evangelism Organisation ry
FI68 10253000254204
VIITE 5555

A

S

I

T

A

R

PAYPAL LINKIN KAUTTA:
http://www.weo.fi/tue-tyota
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Usambadin orpokoti

1. Tällä hetkellä 2500 euron
vajaus tililläni,

Ps. Karnanin Love & Care opokodissa on
viisipoikaa joita tuemme kuukausittain.
Kotiin tulee myös päivittäin n. 50 lasta
2. uusi puhelin ja kannettava tietokone tekemään koululäksyjä ja heille annetaan
myös iltapalaan ennen kuin he menenvät
Matkan varrella tuemme kaikkia kotiinsa.

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 10/2015 olemme yhteensä
lahjoittaneet 396,86 €

Haasteena yläkerran lattia 32.000 INR =
450€
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 joulukuuhun 2015 1.426,47 €

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

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

FI61 1244 3500 0745 11/ Weo/ Dalit-lapsi
projekti

NORDEAN TILILLE

Sinua kiittäen ja siunaten
Kristiina

World Evangelism Organisation ry
FI68 10253000254204

TAI MAKSA LUOTTOKORTILLA

V

VIITE 5050
Kiitos avustasi !

Viestiin : Mercy Home Orpokoti

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,Singapore ja Amerikka, 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
6

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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