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Matkalla...
Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä? 1 Kor.3:16

WWW.WEO.FI Tue työtä

syyskuu 2015

APUASI TARVITAAN
sivut 5- 8
Tule kuukausi
tukijakseni

Usambadi ja
Tiruvannamalai

Japani
sivut 2-3

Työt jatkuu 2015
Amerikka
Englanti
Etelä-Afrikka

sivu 6
Tee lahjoitus

Matkalla Japanissa
Opettaja isoäitini Marta Keravuori
innostui opiskelemaan Japanin
kielen ja ihastui Japanilaisiin
ihmisiin ja kulttuuriin.1960 luvun
taitteessa hänet kutsuttiin Keisari
Hirohiton palatsin teehuoneeseen,
lukemaan omaa Japanilaista
kilparunoaan keisariperheelle.
Kilparunonsa ansioista hän sai
Keisarin myöntämän korkeimman
arvomerkin, mitä on koskaan
annettu kenellekkään
ulkomaalaiselle. Isoäidillä oli
kotonaan useita kimonoita ja
pianon päällä ihana Japanilainen
nukke. Aina kun vierailin isoäidin
luona halusin saada tuon nuken
itselleni ja sainkin sen sitten
perintönä.
Isoäidistä ja isoisästä on vain hyviä
muistoja kuinka vietimme kesiä
heidän kanssaan
Uudessakaupungissa.
JAPANI JAPANI JAPANI
Jotenkin kun kuljen näillä kaduilla ja
kohtaan näitä Japanilaisia tuntuu
kuin olisin pienessä nukkevaltiossa.

Jumalan valtakunta ei ole
syömistä ja juomista, vaan
vanhurskautta ja rauhaa ja iloa
Pyhässä Hengessä.

Pieniä taloja, pieniä ihmisiä.
Asunnoissa seinät, ovet ja lattiat on
muovista, suihkuhuone on kuin
muovikotelo, jonka sisällä voi
suihkutella ja nauttia lämpöisestä
laventeli kylvystä.
Nuoret tytöt kauppojen edessä
ovat pukeutuneet kuin pienet
nuket, näyttävät ihan
muovinukeilta, jotenkin tämä ei
tunnu todelliselta. Ruuhkassa junat
täyttyvät kiireisistä ja ilmeettömistä
ihmisistä, jotka vain tuijottavat
kännyköihin ja kukaan ei puhu
mitään. Iltaisin käymme
lenkkeilemässä ympäri kaupunkia
ja täällä tuntuu turvalliselta.
Jokapuolella on hiljaista ja pienet
kapakat ja ilotalot joissa voi ostaa
itselleen erilaisia palveluja, ovat
hyvin eristettyjä ulkomaailmalta.
Joku kertoi minulle aikoinaan, että
mitä enemmän itään menemme
sitä omituisemmaksi uskonnot
muuttuu ja sen jotenkin aistii täällä
kulkiessa. Ninja -palkkasoturi ja
samurai kertomukset tulee mieleen.

Matka jatkuu..siunauksin Kristiina
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"Sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä senkaltaisten on Jumalan
valtakunta.

Japanin matkani kohdistui kahteen eri perheeseen ja tietysti kaikkiin sen ympärillä oleviin ihmisiin. Nämä rakkaat
nuoret ystäväni Mongoliasta, jotka ovat tulleet tänne opiskelemaan ja työskentelemään. Toisella perheellä on yksi
lapsi ja toiseen perheeseen odotetaan jo kolmatta lasta, ensivuoden puolella. Toinen heidän lapsista on vielä
Mongoliassa isovanhempien luona, mutta on tulossa tänne isöisänsä kanssa joulukuussa. Kolme näistä nuorista
aikuisista on kierrellyt kanssani ympäri Mongoliaa seitsemänä kesänä. Mongolian matkani alkoivat Pyhän
Hengen ja Jeesuksen kutsusta jo vuonna 2006. Meillä oli hyvin voimallisia evankeliointimatkoja joka puolella
Mongoliaa. Ihmeitä, merkkejä ja parantumisia tapahtui kaikkialla. Pidimme seurakunnissa “Kuinka parantaa
sairaita-seminaareja” ja laitoimme nuoret ja vanhat rukoilemaan kaduilla ja kodeissa. Ihmeitä tapahtui kaikkialla.
Nyt nämä nuoret apurini olivat langenneet tämän maailman menoon ja olen hyvin iloinen, että sain tuoda heidät
takaisin Jeesukselle. Meillä oli myös nimen antamisjuhla toiselle Mongolian tyttäristäni, joka halusi saada
kristillisen etunimen. Kiertelimme eri seurakunnissa Tokion ympäristössä ja löysimmekin kaksi oikein mukavaa
seurakuntaa. Valitettavasti se josta me pidimme erityisesti, oli aivan liian kaukana heidän kodistaan, joten
päädyimme vierailemaan tuossa lähempänä olevassa seurakunnassa. Katselimme elokuvaa nimeltä “The
Encounter = Kohtaaminen” ( https://www.youtube.com/watch?v=f588kk_VMHA) , joka kertoo siitä kuinka
Jeesus kohtaa neljä eri perhettä, maantiellä olevassa ruokalassa. Kuinka hän antaa heille viimeisen
mahdollisuuden tulla tuntemaan hänet. Hyvin koskettava tarina ja samalla ymmärrystä antava tässä hetkessä.
Jeesuksella on aina suunnitelma elämässäsi ja hän haluaa ohjata sinua parhaalla mahdollisella tavalla. Miten sinä
“rakastut” ihan päätäpahkaa johokin mieheen/naiseen ja sinä olet kristitty ja tämä ihastuksesi ei ole. Luulet että
voit muuttaa tämän toisen henkilön omaan uskoosi, mutta se ei ole aina ihan varma asia. Jeesuksella voi olla ihan
toinen suunnitelma sinulle ja tälle toiselle henkilölle, joka ei ole uskossa. Joskus oma uskosi voi vain viedä tätä
toista osapuolta kauemmaksi Jeesuksesta ja silloin ei Jumalan tahto voi toteutua tämän toisen osapuolen elämässä.
Tähän olimme tuleet tämän toisen perheen osalta ja saimme kokea hyvinkin kovia haasteita. Raamattua
lukiessamme näemme kuinka Jeesus kulki ohi, hän ei jäänyt paikoilleen rukoilemaan ja anomaan ketään
seuraamaan häntä. Hän kulki eteenpäin ja ne jotka halusivat häntä seurata, liityivät hänen matkaansa. Niin
tässäkin tapauksessa. Me emme voi pakoittaa ketään uskomaan Jeesukseen, se on oma vapaa tahto. Raamattussa
sanotaan näin 1 Korittolaiskirjeessä 7:15-16 Mutta jos se, joka ei usko, eroaa, niin erotkoon; veli ja sisar eivät ole
semmoisissa tapauksissa orjuutetut; sillä rauhaan on Jumala teidät kutsunut.16: Sillä mistä tiedät, vaimo, voitko pelastaa
miehesi? Tai mistä tiedät, mies, voitko pelastaa vaimosi?
Eli tähän on nyt tultu. Pyydän teitä kaikkia lukijoitani olemaan rukouksessa mukana, jotta Herran tahto toteutuisi
heidän elämässään. Jotta tämä yksi pieni lapsi ei joutuisi kärsimään, toistuvista sodista ja taisteluista, vaan saisi
hyvän ja rauhallisen alun omalle elämälleen... <3
2

WOLRD EVANGELISM ORGANISATION WWW.WEO.FI Tue työtä

S

Y

Y

S

K

U

U

2

0

1

5

Jeesus: "Minä olen maailman valkeus; joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan
hänellä on oleva elämän valkeus". John.8:12

Älä palvo luotua vaan luojaa....Jeesus sanoo “Minä olen tie, totuus ja elämä...
Šintolaisuus ”jumalten tie” on nimitys Japanissa syntyneille uskonnollisille käsityksille hengistä, myyteistä ja
rituaaleista. Ne pohjautuvat varhaisiin japanilaisiin kansanuskomuksiin, joiden mukaan lukuisia jumaluuksia (kami)
on lähes kaikissa luonnon ilmiöissä, kuten puissa, kivissä, järvissä, joissa ja vuorissa. Kansanšintolaisuuteen
kuuluivat monet arkiset toimitukset; esimerkiksi vainajien kunnioittaminen, yhteisölliset juhlapäivät ja pyhillä
paikoilla vieraileminen. Alussa loi Jumala taivaan ja maan ja sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme,
kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka
maassa matelevat".Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi
hän loi heidät. Jumala sanoi: "Katso, minä annan teille kaikkinaiset siementä tekevät ruohot, joita kasvaa
kaikkialla maan päällä, ja kaikki puut, joissa on siementä tekevä hedelmä; olkoot ne teille ravinnoksi. Ja kaikille
metsäeläimille ja kaikille taivaan linnuille ja kaikille, jotka maassa matelevat ja joissa on elävä henki, minä annan
kaikkinaiset viheriät ruohot ravinnoksi. Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieramiinsa
elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. 1 Moos. 1- 2
Japanissa odotetaan herätystä, ymmärrystä Elävästä Jumalasta, ei luodusta vaan Luojasta !
Paavali kirjoittaa :Sillä kävellessäni ympäri ja katsellessani teidän pyhiä paikkojanne minä löysin myös alttarin,
johon oli kirjoitettu: 'Tuntemattomalle jumalalle'. Mitä te siis tuntemattanne palvelette, sen minä teille
ilmoitan.Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu
käsillä tehdyissä temppeleissä, eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella, ikäänkuin hän jotakin tarvitsisi, hän,
joka itse antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken.Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan
kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat, että he etsisivät Jumalaa, jos
ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää-hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä; sillä hänessä
me elämme ja liikumme ja olemme, niinkuin myös muutamat teidän runoilijoistanne ovat sanoneet: 'Sillä me
olemme myös hänen sukuansa'.Koska me siis olemme Jumalan sukua, emme saa luulla, että jumaluus on
samankaltainen kuin kulta tai hopea tai kivi, sellainen kuin inhimillisen taiteen ja ajatuksen kuvailema. Noita
tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on
tehtävä parannus. Apt. 17: 23-30
MATKA JATKUU... lokakuussa Amerikkaan..... Siunauksia syksyyn 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
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HAASTEITA
1. Tällä hetkellä 2000 euron
vajaus tililläni,
2. myös uusi puhelin ja kannettava
tietokone olisi rukouksissa

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 €

World Evangelism Organisation ry
FI68 10253000254204

NORDEAN TILILLE

VIITE 5555

World Evangelism Organisation ry
FI68 10253000254204

TAI MAKSA LUOTTOKORTILLA

VIITE 5050

PAYPAL LINKIN KAUTTA:

Kiitos avustasi !

http://www.weo.fi/tue-tyota
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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.

Matkan varrella tuemme kaikkia
Haasteena yläkerran lattia 32.000 INR =
ihmisiä niiden lahjoitusten
450€
mukaan mitä tilille kertyy.

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

NORDEAN TILILLE

A

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 lokakuuhun 10/ 2015 1.176,47 €

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
FI61 1244 3500 0745 11/ Weo/ Dalit-lapsi
projekti
Viestiin : Mercy Home Orpokoti

Sinua kiittäen ja siunaten
Kristiina
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,SingaporeAmerikka, Englanti 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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