Matkalla Suomessa ja Valko-Venäjällä
Heinäkuu ja elokuu 2018
Monta kuukautta Intiassa 40-45° helteissä oli ihan mieletön
kokemus ja kuinka minä haaveilin siellä, että on ihanaa päästä
Suomen viileään ja raikkaaseen ilmaan. Mutta toisin kävi ! Ne
samat helteet olivat täällä, mutta onneksi 10° vähemmän.
Sateita tuli vasta elokuun loppupuolella, mutta onneksi meillä
pääsee viilentymään järvien ja meren rannalle.
Kaiken maailman touhua oli täällä mökillä ja kavereitakin kävi
piipahtamassa. Joka tapauksessa kesä meni taas ihan liian
nopeasti.
Heinäkuun puolessa välissä olin ensimmäistä kertaa elämässäni
Valko-Venäjällä, ystävieni kanssa konsertti matkalla. Useasti
ollessani lähetystyössä Liettuassa, kävin ihan Valko-Venäjän rajalla Romaani työssä.
Toivoin jo tuolloin, että olisin päässyt heidän kanssaan matkustelemaan Valko-Venäjälle.
Heillä ei näyttänyt olevan vaikeaa tuo rajan ylitys. Joka tapauksessa nyt pääsin tänne,
vaikka en päässytkään Romaani ystäviäni tapaamaan.
Valko-Venäjän ilmapiiri on hyvin samanlainen kuin Venäjällä.
Lensimme Minskiin ja sieltä bussilla Vitebsk’iin , molemmat ovat
hyvin kauniita kaupunkeja.
Tutustuin uusiin ystäviin ja joka puolella missä kuljenkin voin
jakaa evankeliumia. Se on elämän tyyli, jota ei voi riisua pois, vaan
se on aina mukana ja niinhän sen pitääkin olla!
Laulukilpailu oli hyvin hienosti järjestetty ja osallistujia oli
kahdestakymmenestä maasta. Laulajat olivat nuoria lapsia, tosi
lahjakkaita, mukana oli myös suomen edustaja.
Lämpötila Valko-Venäjällä oli hyvin kuuma, ihan kuin Suomessa.

Kiittäkää Herraa, huutakaa avuksi hänen nimeään,
kertokaa kansoille hänen suurista teoistaan! Laulakaa hänelle, ylistäkää häntä,
kertokaa hänen ihmetöistään. Ylistäkää hänen pyhää nimeään.
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Iloitkoot kaikki, jotka etsivät Herraa! Turvautukaa
Herraan ja hänen voimaansa, etsikää aina hänen
kasvojaan. Ps.105
Sunnuntaina syyskuun 2 päivä kello 2.20 olen laskeutumassa
Bangaloreen, mistä alkaa kahden kuukauden vierailu Intiassa.
Kello 10.00 on ensimmäinen kokous Bangaloren keskustassa.
Pastori Jebastin on minua vastassa ja hänen kanssaan
kiertelemme eri seurakuntia.
Tarkoituksena on olla Bangaloressa viikon päivät ja sitten
Kolkataan, Länsi Bengaliin, tai Jaunpur’iin, Rajasthaniin.
Elämä Intiassa pastori Karnanin kotona jatkuu tavallista rataa.
Tällä kertaa saimme lahjoituksen heidän orpokodin rakennus
projektin jatkamiseen. Nyt on vuorossa yhteisen tilojen lattian
kunnostus ja vessan ja suihkun rakentaminen.
Suuri kiitos lahjoittajille !!!
Pastori Jabastin ! Facebookissa on rahankeruu projekti, mihin
kaikki voivat osallistua. Maan ja talon ostoon ( 20.000€ ) EteläIntiassa minne naiset, lapset, nuoret teini ikäiset voivat tulla
turvaan, aina siksi aikaan kunnes heille löydetään, työpaikka,
opiskelupaikka ja uusi asuinpaikka. Turvassa niiltä ihmisiltä,
jotka yrittävät heitä hyväksikäyttää ja nuoria naisia jotteivat he
joutuisi prostituutioon. Yleensä se on heidän oma suku, jotka
antavat nämä nuoret naiset näille Hindu temppeleiden papeille,
jotka sitten saavat rahaa myymällä näitä nuoria naisia.
https://www.facebook.com/donate/
655683244831288/10214660182195767/
Siis taasen uusi ja mielenkiintoinen matka Intiaan.
21 päivä lokakuuta matka jatkuu kohti Etelä-Afrikkaa ja Kapkaupunkia .
Siellä olen seuraavat kolme viikkoa osallistuen neljän päivän seminaariin ja marraskuun
puolissa välin takasin Suomeen ja Joulu töihin..
Lähde tukemaan työtäni maailmalla..
Sinua siunaten ja kiittäen
Kristiina
Matka Jatkuu…….
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Tue evankeliointia maailmalla
“Älä mene sinne minne polku johtaa, vaan mene sinne missä ei ole mitään polkua ja jätä
jälkeesi vana.”
Kristiina Keravuori kiertänyt maailmaa vuodesta 2003 Apostolien tekojen 10:38 hengessä. Aivan kuten
apostoli Pietari vastasi Pyhän Hengen kutsuun ja lähti palvelemaan Corneliusta, Roomalaisen sadan
päällikön kotiin, joka janosi elävää Jumalaa. Kristiina on apostolinen evankelista, joka etsii niitä jotka ovat
hengellisesti nälkäisiä. Uranuurtajana hän rohkeasti ja pelotta etsii yhdenkin kadonneen lampaan. Hänen
sydämensä on Dalit orpojen ja hylättyjen lasten puoleen kaupungeissa, kaatopaikoilla ja kaikkialla
maailmassa. Se voi olla yksi elämästään kamppaileva nuori nainen Mongoliassa, joku pieni yhteisö
Aasiassa, uuden kirkon perustaminen Intiassa, romaniyhteisöissä Liettuassa, tai lähetystyötä vankiloissa.
Hän usein hyppää tuntemattomalle alueelle ja tuo sinne Jumalan rakkautta paranemisen -, kasteen -,
rohkaisun -, ja kehotuksen – kautta niitä tarvitseville.

Lähde tukemaan evankeliointi työtämme maailmalla World Evangelism Organisation
www.weo.fi
Kun haluat tukea työtämme taloudellisesti, pyydämme käyttämään tarkoitukseen käytettyjä tilejä ja niiden
viitenumeroita. Tue kuukausittain Esim : 10€, 20€, 50€ tai anna kerta lahjoitus. Vapaaehtoinen jouluraha.
Teemme lähetystyötä kylissä ja kaupungeissa, aina siellä minne Herra meitä kutsuu ja johdattaa.
Matkan varrella tuemme kaikkia ihmisiä niiden lahjoitusten mukaan mitä tilille kertyy
NORDEAN TILILLE
World Evangelism Organisation ry
FI68 1025 3000 254 204
Viite 5555 / kaikkeen työhön
Viite 1889 / Intian työhön
TAI MAKSA LUOTTOKORTILLA PAYPAL LINKIN KAUTTA
http://www.weo.fi/tue-tyota
RUKOUSAIHEITA
Intian ja Etelä-Afrikan matka syyskuu- lokakuu- marraskuu 2018

Tilaa kuukausikirje: http://www.weo.fi/uutiskirje

KIITOKSIA KAIKISTA LAHJOITUKSISTA
SIUNAUKSIN
KRISTIINA
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Avustus kohteita
PASTORI JEBASON INTIASTA

Lähde tukemaan Pastori Jebason’in työtä Intiassa. Tiruvannamalaissa olevassa seurakunnassaan hän
auttaa nuoria kodittomia naisia ja heidän lapsiaan, sekä nuoria miehiä jotka ovat antaneet elämänsä Herran
palvelemiseen. Etsii heille työtä ja etsii nuorille paikkoja missä he voivat jatkaa opiskeluaan. Useat heistä
lähtevät Raamattu kouluihin. Nyt kesällä 2018 kaksi näistä nuorista on aloittamassa kolmen vuoden
Raamattukoulun. Vuoden lukukausimaksu on 22.000INR = 274€. Lähde tukemaan tätä työtä. Pelottomasti
he kulkevat eri kylissä julistamassa Herran sanaa. Kristittyjen työ on hyvin uhattuna monilla eri alueilla
Intiassa. Avustuksesi tulee tosi tarpeeseen.
YHDESSÄ VOIMME AUTTAA !!!
NORDEAN TILILLE : WORLD EVANGELISM ORGANISATION
FI68 1025 3000 254 204

VIITE 5050

SIUNAUKSIN
Etukäteen kiittäen
KRISTIINA

USAMBADIN ORPOKOTI
Ps. Karnanin Love & Care He ruokkivat myös päivittäin n. 50 lasta viereisessä kylässä ja auttavat
lapsia tekemään koulu läksynsä, sekä avustavat viittä perhettä lasten
koulutuksessa, ruokkimisessa, sekä vievät evankeliumia ympäri Intian.

TULE MUKAAN AUTTAMAAN LAPSIEN KOULUTTAMISESSA
FI68 1025 3000 254 204 / WEO DALIT-LAPSI PROJEKTI
viite 1889
Oman lapsen tuki raha vuodesta 2015 on 25 € /kk tai sitten voit tukea
muuten vain itsellesi sopivalla summalla kuukaudessa
SIUNAUKSIN
Etukäteen kiittäen

KRISTIINA
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