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Maan päällä niin kuin Taivaassa!
Työmme tässä maailmassa on tuoda Taivaita maan päälle.
Kiitos kaikille tuestanne ja avustanne!
Saavuin Chennain lentokentälle, missä Intian poikani pastori Jebastin oli minua vastassa.
Pitkän lentomatkan jälkeen pysähdyimme pienessä ravintolassa syömässä. Matka
Suomesta kesti noin 24 tuntia.
Menin asumaan Usambadiin pastori Karnanin kotiin ja sinne päästyäni olin niin
väsynyt, että menin suoraan nukkumaan. Ensimmäinen viikko meni taas asioiden
järjestelyissä. Pastori Karnan oli pitänyt skootteristani hyvää huolta ja pienen huollon
jälkeen taas mentiin. Pastori, vaimonsa Rosen kanssa ruokkii päivittäin kylän n. 50 lasta ja
samalla heitä autetaan läksyjen teossa. Lapsille opetetaan kristittyjä lauluja ja luetaan
Raamatun kertomuksia. Heitä rohkaistaan osallistumaan kristillisiin seminaareihin, joita on
tarjolla ja näin useista heistä tuleekin uusien ryhmien ohjaajia. Näin sanoma Jeesuksesta
leviää koteihin ja kyliin.
Hallituksen painostuksesta kristittyjen työ on vaikeutunut. Muutamia viikkoja sitten eräs
pastori oli pitänyt kokousta kirkossaan kun Hindut olivat hyökänneet sinne ja hakanneet
hänet ja lopulta hirttäneet puuhun.
Tällä hetkellä Karnanin kotona ei ole lapsia asumassa, vaan heidän täytyy asua tuolla
kylässä. Hallituksen muutos aiheutti paljon ongelmia lapsien auttamisessa. Autamme tällä
hetkellä kolmea perheitä lasten koulu maksuissa, kirjojen, vaatteiden ja ruuan
ostossa. Tällä kertaa olin ostamassa heille lehmää, johon saimme upeasti rahat
kerättyä. IHAN MAHTAVA ASIA KIITOS. Joka kerta avustan myös pastori Karnanin
kodin ja kirkon kunnostuksessa. Nyt maalautimme makuuhuoneen ja teimme
vessa remontin. Kokousten pitäminen on vaikeaa tällä hetkellä, mutta pastori
Karnanilla on levollinen mieli siitä, että asiat tulevat parantumaan.
Lehmä projekti meni niin, että ostimme lehmän (Saara Lemmikki Keravuori :) )ja se
annettiin eräälle kylän paimenelle hoitoon. Päivittäin hän tuo maitoa lapsille ja
hänelle maksetaan pientä summaa lehmän hoidosta. Näin tulemme auttamaan
useita ihmisiä tässä ”lehmä” asiassa. Kiitos vielä kaikille mahtavasta tuesta ! Pastori
Karnan toimii myös ”Samaritan purse” nimisessä järjestössä joka jakaa avustuksia täällä
Tiruvannamalain alueella. Samaritan purse toimii yli sadassa maassa ja missiona on
avustaa hädän alla olevia niin henkisesti kuin fyysisesti. Täällä olen nähnyt näitä avustus
laatikoita ja joulupaketteja jaettavan lapsille. Pastori Karnanin suurin toive olisi
maapalstan saaminen minne rakennettaisiin talo ja siellä voisi asustaa iso joukko lapsia,
tyttöjä tai poikia. Tuollaisen tontin hinta on noin 10.000 euroa ja talon rakennus saman
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verran. Mikäli joku lukijoitani on kiinnostunut perustamaan orpokotia Intiaan, pastori
Karnan on yksi luotettava henkilö siinä. Avustan mielelläni tällaisen Trust- projektin
kanssa.
Saamme myös kohdata monia henkisesti sairaita lapsia joilla ei ole mitään mahdollisuutta
mennä mihinkään kuntoutukseen. Useat heistä voisivat hyvässä hoidossa kuntoutua.
Intiassa ei oikein toimi tällaisia hoitokoteja vammaisille lapsille. Olen tavannut useita
tällaisia lapsia matkani aikana. ..Maan päällä niin kuin taivaassa…työtä jatketaan!
Oletko halukas lähteä tukemaan tätä perhettä? Yksinhuoltaja äiti Prisila 33v. ja
hänen tyttärensä Geziyal 12v., poikansa Godsen 10v. Äiti ei pysty käymään töissä
koska poika sairastui kuumetautiin mikä vaurioitti hänen aivojaan. Tiedän että meillä
on Suomessa tällaisia kehitysvammaisten hoitoloita, joissa uskoisin että poika
voitaisiin hyvinkin kuntouttaa, mutta täällä Intiassa ei ole minkäänlaista paikkaa
tällaisille lapsille ja jos on, niin ne on niin kalliitta ettei näillä köyhillä kylien äideillä ole
minkäänlaista toivoa saada heidän lapsiaan. Tyttärellä on myös oppimisvaikeuksia, ei
millään pysty muistamaan lukemaansa. Kuten meillä kaikilla äideillä heilläkin on huoli
lastensa tulevaisuudesta ja mitä heille sitten tapahtuu jos ja kun vanhemmat kuolee.
Yhteiskunta ei tule vastaan tällaisissa asioissa. 100 euroa kuussa avaisi taivaat tällaiselle
äidille. Ota minuun yhteyttä jos sinua kiinnostaa, myös pastori Karnan on mukana tässä
avustus projektissa.
Pastori Jebastin ja hänen seikkailut. Noin kaksi vuotta sitten hänellä oli vielä kirkko
kaupungin keskustassa ja sen jälkeen hän joutunut vaihtamaan paikkaa hyvin useasti.
Hänellä on sellainen vetovoima hädässä olevien ihmisten puoleen ja he yleensä
majoittuvat hänen luokseen ja siitä eivät vuokran antajat pidä. Nyt hänen kotinsa on ihan
Tiruvannamalain rautatieaseman vieressä. Kotiin ja kirkkoon on majoittunut noin
kymmenkunta ihmistä. Nuoria opiskelijoita, jotka eivät voi joko asua kotonaan tai heillä ei
ole kotia. Koulua nuoret käyvät kodista käsin ja ovat todella hyvin fiksuja nuoria. Yksi
heistä on ollut neljä vuotta Amerikassa opiskelemassa farmaseutiksi, ja kaksi heistä oli
vuoden YWAM leirillä. Heillä on oikein hyvä englannin taito. Evankelistoja kaikki ja heillä
on sama visio auttaa Tiruvannamalain nuoria ja vanhoja jotka ovat pahojen henkien
riivaamia ja heitä on paljon, tämä on oikein Temppeleiden ketto. Jumalia riittää joka
jakoon. Kaikenlaisia juhlia kaduilla ja kujilla kulkee paljon väkeä pukeutuneena erilaisiin
asuihin ja toiset ovat niin pyörryksissä ja hurmoksissa etteivät pysty kävelemään. He vaan
makaavat maassa kuin kuolleet, vaahtoa tulee suusta ja naamat värjättynä useimmiten
vihreiksi ja ympärillä olevat ihmiset ylistävät näitä kauhistuksia ja sanovat heitä pyhiksi.
Heitä ei heiluta Pyhä Henki vaan itse paholaisen henki. Myös heitä autetaan ja
tuodaan pelastukseen.
Jebastin hakee näille kodissaan asuville nuorille työpaikkoja, Esther rouvan
avustuksella ja auttaa heitä koulutehtävissä ja yrittää jotenkin saada kaikille ruokaa
pöytään ja vuokran maksettua. Noin vuosi sitten hän oli pahassa moottoripyörä
kolarissa, josta hän selviytyi kuin ihmeen kautta. Toinen osapuoli on myös kaikkien
ihmeeksi elossa vaikka lääkärit sanoivat että hän ei jää eloon. Herra hyvä on!
Menimme pienen ryhmän kanssa Parvathamalai vuorelle rukoilemaan. Vuori on noin
1390 km korkea ja hyvin jyrkkä. Matkaan meillä meni yli neljä- viisi tuntia. Tämä oli
varmaan elämäni rakin kiipeily retki. Perille päästyämme majoituimme yhden
temppelin kellariin ruokailemaan ja sitten nukkumaan. Temppeli alueella ei saa
rukoilla, mutta minä rukoilin ihan täysillä Suomen kielellä. Tätä kieltä ymmärsi vain
Jumala. Yöllä viereeni hiippaili ihan pienen pieni koiranpentu ja en raaskinut sitä
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lähettää pois, joten otin sen palelevan pennun kainalooni nukkumaan. Yö oli kovin
kylmä, joten heräsimme hyvissä ajoin ja lähdimme vaeltamaan alaspäin. Aamiaisen
söimme matkan varrella ja saimme myös kimppuumme vihaisia apinoita. Nuoret
lauloivat intialaisia ylistyslauluja ja matka taittui alaspäin. Pastori Jebastiniin ja
kävelykeppiin tukien pääsin kulkemaan hyvin hitaasti alaspäin. Jalkani olivat kuin
kumia ja välillä pettivät allani. Taisi tulla vähän likaa kiipeiltyä. Jebastin sai myös kerrottua
evankeliumia eräälle vanhalle rouvalle jonka silmät ihan kirkastuivat kun hän sai kuulla
Jeesuksesta. Tämä on Shiva jumalan vuori hänen voimansa on juuri täällä hyvin
voimakas, voimakkaampi kuin missään muualla, kertoi tämä vanha rouva. Tämän takia
hän on asunut siellä niin pitkään, jotta voisi olla lähellä tätä voimallista jumalaa. Saimme
kertoa Jeesuksesta joka on voimakas ihan kaikkialla. Minne vain kuljet niin hän on
kanssasi, ei pidä mennä minnekään vuorelle erityisesti häntä tapaamaan vaan hän on
kaikkialla mukanasi. Tämä oli hänelle mahtava uutinen.
Jebastinilla on myös haave saada oma maapalsta jonne hän voisi rakentaa oman
keskuksen ja löysimme sellaisen siltä alueelta missä hän on työskennellyt monta
vuotta. Radan varrelta ja sinne on jo rakennettu talon pohja jalusta. Tontti on pieni ja
sen hinta olisi 10.000 euroa ja sitten talon rakennus. Saa rukoilla tai sitten lähteä
ostamaan sitä pastori Jebastinille. Näin sitä mennään eteenpäin pienesti auttaen.
Laitoin tällaisen haasteen Facebookiin muutamia viikkoja sitten
HAASTE
Kolarissa pastori Jebastinin pyörä vaurioitui ja siinä on kokoajan ollut jotakin vikaa.
Kävimme kysymässä jos sen voisi huoltaa kuntoon, mutta huoltamosta sanottiin että
se tulisi maksamaan 10.000INR ja pyörän arvo on noin 8.000INR. Yhdeksän vuotta
vanha pyörä on varmaan tehnyt tehtävänsä ja sain sydämeeni että voisimme kerätä
hänelle rahat uuden pyörän ostoon. Jebastinin on aina vaikea pyytää itselleen jotain,
mutta sanoin että hänen työnsä tulee niin vaikeaksi jos ei ole mitään kulkuvälinettä.
Uusi samanlainen pyörä maksaa 67.000INR ja vanhasta saisi sen verran että sen
hinnaksi tulisi olemaan n.60.000INR eli n. 750 €. Tähän menessä on kerätty 532,31,
joten nyt tarvitsisimme vielä 217,69 €. Lähde mukaan tukemaan nuorten
evankelistojen työtä Intiassa.
YHDESSÄ VOIMME AUTTAA !!!
NORDEAN TILILLE : WORLD EVANGELISM ORGANISATION
FI68 1025 3000 254 204

VIITE 5050

TAI MAKSA LUOTTOKORTILLA PAYPAL LINKIN KAUTTA
http://www.weo.fi/tue-tyota
SIUNAUKSIN
Etukäteen kiittäen
KRISTIINA

Matka jatkuu ….
Siunua siunaten ja kiittäen
Kristiina
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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

TAI MAKSA LUOTTOKORTILLA PAYPAL LINKIN KAUTTA
http://www.weo.fi/tue-tyota
RUKOUSAIHEITA
Kannettava tietokone

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. Hän kulkee
pelottomasti eri kylissä julistamassa Herran sanaa. Kristittyjen työ on hyvin
uhattuna monilla eri alueilla Intiassa. Avustuksesi tulee tosi tarpeeseen.
Kiitoksia avustasi ja rukouksista <3

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 kolmea 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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