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Matkalla...
WWW.WEO.FI Tue työtä

TOUKOKUU 2015

APUASI TARVITAAN
sivut 5- 8
Tule kuukausi
tukijakseni

Rawang, Melaka,
Senawang, Johor
Bahru, Singarope

Usambadi ja
Tiruvannamalai

sivu 2-4

Tee lahjoitus

Heräsin aamulla siihen kun
isäntämme lähti töihin. Käänsin
kylkeä ja ajattelin levätä vielä
hetkisen, mutta samalla olinkin
huoneessa erään nuoren miehen
kanssa. Yhdessä vaiheessa näin
kuinka hän poistui ja jatkoin töitäni
tässä huoneessa. Sitten minulle
tuli hätä että minne tämä mies
meni ja lähdin etsimään häntä???

Laulujen Laulu 3: 1-3...

Kaaduin hänen eteensä ja hänen
läsnäolonsa oli mahtava Hänen
olemuksensa täytti koko huoneen.
Sydämeni oli rauhallinen ja iloinen.

Etelä-Afrikka,
Filippiinit, Intia,
Japani,Malesia, Sri
Lanka

sivu

Matkalla....

“MInä vuoteellani etsin häntä, jota
minun sieluni rakastaa, minä etsin,
mutta en löytänyt häntä. Minä
nousen ja kiertelen kaupunkia, katuja
ja toreja, etsin häntä, jota minun
sieluni rakastaa. Minä etsin mutta en
löytänyt häntä. Kohtasivat minut
vartijat, jotka kaupunkia kiertävät.
“Olettekos nähneet häntä, jota minun
sieluni rakastaa?” Tuskin olin kulkenut
heidän ohitsensa, kun löysin hänet,
jota minun sieluni rakastaa”

Työt jatkuu 2015

Te itse olette meidän
kirjeemme, joka on sydämeemme

kirjoitettu ja jonka kaikki ihmiset
tuntevat ja lukevat.
Sillä ilmeistä on, että te olette
Kristuksen kirje, meidän
palvelustyöllämme kirjoitettu, ei
musteella, vaan elävän Jumalan
Hengellä, ei kivitauluihin, vaan
sydämen lihatauluihin.
2 Kor. 3:2-3

Itkin ilosta En halunut liikkua jottei
hän häviäisi luotani. Halusin olla
tuossa paikassa ikuisesti! Sitten
kuulin kuinka hän puhui minulle
suurella äänellä !
Lue 2 Kor. 6
“otollisella ajalla minä olen sinua
kuullut ja pelastuksen päivänä sinua
auttanut.” Katso nyt on otollinen
aika, katso, nyt on pelastuksen
päivä. Kunniassa ja häpeässä,
pahassa maineessa ja hyvässä,
villitsijöinä, ja kuitenkin totta
puhuvina, tuntemattomina ja
kuitenkin hyvin tunnettuna:
kuolemaisillamme, ja katso, me
elämme, kuritettuina emmekä
kuitenkaan tapettuina, murheellisina,
mutta aina iloisina, köyhinä, mutta
kuitenkin monia rikkaiksi tekevinä,
mitään omistamatta, mutta kuitenkin
omistaen kaiken.

Matka jatkuu...siunauksin Kristiina
Vuoden 2015 suunnitelmaa
4.6.2015 Sabah, Itä-Malesia
19.6.2015 Manila, Filippiinit
6.7.2015 Tokio, Japan
31.7.2015 Sri Lanka
26.10.2015 Kapkaupunki, SA
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Herra on Hyvä

!!!

Christ Church in Malacca

Niin kauan kun olette lain omina, elätte tuomion alla ja te tuomitsette kaikkia. Laki on aina tuomitsemista
ja kukaan muu ei ole oikessa, kuin ne muut ihmiset, jotka elävät tuon saman lain alla. He ovat täynnä
tuomitsemista! Mutta me olemme vapaat, me olemme vapaat kuolemasta, tuomitsemisesta,
kristisoimisesta ja sydämen kovuudesta. Olemme täynnä rakkautta. Jeesus sanoo “Rakastakaa
toisianne älkää tuomitko!” Sinä olet Hänen kirjeensä joka on kirjoitettu sydämeesi! Sitä ei ole kirjoitettu
sinne musteella niin kuin Mooseksen kymmenen käskyä kivitauluun, vaan se on hänen verellään
kirjoitettu meidän sydämiimme! Olemme vapaita!!! Rakastamme sinua Jeesus.
Asuin Rawangissa, missä sain pitää muutamia rukouskokouksia, kirkossa, kodeissa ja vanhusten talolla,
sieltä lähdin junalla Senawangin kaupunkiin. Evankelista Mageswaran kotona pidimme rukoukokouksen
ja saimme nähdä kuinka Herra paransi ja vapautti ihmisiä. Olimme myös hänen seurakunnassaan
juhlimassa äitien päivää. Vierailimme useissa kodeissa ja kävimme jopa Malesalaisella torilla.
Jokaisessa paikassa meillä oli mahdollisuus rukoilla ihmisille ja Herra kosketti. Matka jatkui kohti
Melakaa, kaupunkia joka on yksi Unescon suojelukohteista. Kaupunkia on hallinnut portugalilaiset,
tankalaiset ja englantilaiset. En tuntenut ketään tässä kaupungissa, mutta uskoin löytäväni ihmisiä joiden
kanssa tulisin kulkemaan ja työskentelemään. Seuraavana päivänä tapasinkin erään pastori rouva
Joanne Leen, joka ystävällisesti kutsui minut ulos syömään, paikalliseen kasvisravintolaan. Hän on City
Community kirkon pastori ja heillä on noin kolmesataa jäsentä. Kanssamme tuli myös sisar Cherine and
veli Daniel. Daniel ja Cherine lähtivät oppaikseni kaupungille. Cherine kutsui minut kotiinsa asumaan.
Kiertelimme kaupunkia ja tutustuimme erilaisiin kohteisiin. Sain myös kutsun paikalliseen Bethel
seurakuntaan, joten olin hyvin siunattu tästä. Melakasta matka jatkui bussilla Singaporeen.... jatkuu
seuraavalla sivulla nro 3
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New Creation Church Singapore

Singaporen tasavalta on pikkuinen mutta vauras kaupunkivaltio Kaakkois-Aasiassa ja sen väkiluku on
tällä hetkellä noin 5,4 miljoonaa. Kiellettyjä on porno, malesialaiset lehdet sekä Jehovan toditajien
julkaisut. Hyvin kaunis ja kuuma kaupunki. Maan “kylmyysennätys” on +19,4°C. Tulin osallistumaan
New Creation kirkon viikonloppu kokoukseen. Seniori pastori Joseph Prince’n seurakuntaan kuuluu noin
kolmekymmentätuhatta jäsentä. Seurakunta sai alkunsa eräässä pienessä kodissa vuonna 1983
kahdenkymmenen jäsenen voimin. Päivää ennen kokousta kävin tutustumassa SkyTeatteriin missä
kokouksia pidetään ja sieltä menin junalla seuraavalle ostoskeskukselle. Istuin ruokalassa syömässä ja
vieressäni istui eräs parikunta ja kuulin sanan Pyhä Henki. Käännyin heidän puoleensa ja kysyin että
kuulinko oikein. He sanoivat että kyllä, me keskustelemme Pyhästä Hengestä. Pariskunta osoittautui
pastori Princen seurakunnan työntekijoiksi. Heidän opastuksellaan sain mitä parhaimmat paikat
sunnuntain kokoukseen ja he vielä toivat minulle muistitikun johon he olivat tallentaneet noin
kolmekymmentä pastorin saarnaa ja useita ylistysvideoita. Tämä on sitä Herran suosiossa olemista!
Halllujaa!! Sunnuntaisin siellä pidetään neljä kokousta ja sali... jatkuu sivulla 4
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täyttyy ylistävistä ihmisistä. Upea paikka kannattaa käydä jos vierailee Singaporessa.
Majapaikassani tutustuin kahteen nuoreen naiseen. Toinen oli Hollannista ja toinen Taimaasta.
Sain jakaa todistustani Jeesuksesta myös heille, mikä onkaan mahtavampaa. Ihmiset eivät ihan
oikeasti tiedä Jeesuksesta mitään. Singapore osoittautui turvallisen tuntuiseksi kaupungiksi ja
siellä oli helppo kulkea MRT junalla. Ruokaa löytyy kaikkeen lähtöön, lihaa, kalaa, kasviksia,
kaikenlaisia annoksia.

Singaporesta lähdin Johor Bahruun takaisin Malesiaan. Siellä olin kolme yötä ja sain myös
evankelioida täällä. Jouduin käymääm lääkerissä ja sain vain nuhteita siitä että juon liian vähän
vettä. Se on aina ongelma kun matkustaa busseilla ja junilla, kun ei koskaan tiedä koska pääsee
seuraavan kerran “hotelli helpotukseen”. Ilmapiiri oli taas ihan erilainen kuin Singaporessa ja
turvallisuus ei ollut taattu. Jatkoin matkaani Johor Bahrusta kohti Senawangia ja matkalaukkua
vetäessäni autojen keskellä ajattelin näin: “ Jos joku nyt käy kimppuuni, huudan Jeesuksen nimeä
täysillä ja sidon sen paholaisen hengen, joka laittaa tuon ihmisen tulemaan kimppuuni”. Vähän
naureskelin ajatuksilleni, mutta näin kuinka sivullani kulki joku mies ja samalla tuli taksi kovaa
vauhtia viereeni ja kuski avasi oven ja sanoi että tule nopeasti sisälle. No minä hyppäsin laukkuni
kanssa taksiin ja kuski sulki ovet ja ikkunat ja sanoi että tuo mies joka kulki vierelläni oli joku
narkomaani, joka on hyvin vaarallinen. Hän hyökkää turistien kimppuun, puukottaen heitä ja
varastaa laukut ja sitten juoksee karkuun. Taksin kääntyessä, näin tämän miehen kasvot
ikkunassa ja kuinka hänen silmistään uhkui vihaa ja raivoa. Kiitin Herraa pelastumisestani ja
kuskia ripeästä toiminnasta. Hän sanoi että oli kaukaa katsellut tuota tapahtumaa ja suunnitteli
kuinka hän tulisi toimimaan, jos mies hyökkäisi kimppuuni. Miehen suku on kotoisin Sri Lankasta
ja hänen nimensä oli Michael!!! Halleluja Herra lähetti Michaelin pelastajakseni ja näin pääsin
turvallisesti bussi asemalle. Ensin kaffet ja sitten bussiin ja Senawan’iin saavuin illalla. Veli
Mageswaran tuli minua vastaan ja näin asetuin heidän kotiinsa kolmeksi yöksi. Nyt me juhlimme
hänen isänsä 60 vuotis-syntymäpäiviä ja hääjuhlia. Kolmenpäivän juhlat jotka alkoivat torstai
iltana paikallisella hindu temppelillä, monen tunnin rukouksilla. Perjantaina tempelillä uudenlaisia
rituaaleja ja lauantaina olimme isossa salissa syömässä ja juhlimassa. Meitä oli noin 250 ihmistä
ja ohjelmana oli tanssia, ruokaa ja teatteria ja sitten taas tanssia ruokaa ja teatteria Täällä todella
syödään ja juhlitaan! Upeat juhlat ja oli ilo saada olla mukana heidän kanssan. Nyt matka jatkuu
Rawangiin ja sitten ensi torstaina 4.6 lennän kohti Itä- Malesiaa ... Ihanaa kesää Kristiina
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

!
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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

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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