Matkalla Intiassa…
Huhti- Toukokuu 2018
Huhtikuussa tapahtui monen moista. Kirjoitin siitä kuinka Jebastinin pyörä oli pahasti
vaurioitunut kolarissa ja koin että voisin kirjoittaa siitä Facebook’iin ja myös kuukausi
kirjeeseen. Pyysin kaikkia osallistumaan keräykseen ja se tuotti rahaa sen verran, että
saimme ostettua pyörän.Iloista antajaa Jumala rakastaa! Kiitoksia kaikille .
Itse asiassa täällä kaikki seurakunnan pastorit kärsii kaikesta puutteesta. Useimmat
pitävät kokouksiaan vuokratuissa tiloissa ja useimmiten he eivät voi olla näissä tiloissa
pitkään. Omaa tonttia ei ole, koska ei ole rahaa ja pankista ei saa mitään lainaa, koska
heillä ei ole mitään näyttöä tuloistaan.
Kävin melkein joka päivä fysioterapeutilla. Edellisen kuukauden vuorille kiipeäminen oli
liian rankka juttu minun selälleni. Lääkäri ja fysioterapeutti kertoivat, että alaselässä on
kaksi välilevyä liikkunut paikaltaan ja se tuotti suurta kipua koko kehon alueelle ja jalat
eivät oikein toimineet kunnolla. Istuminen ei ollut hyvästä ja tietysti ei olisi saanut ajaa
skootterilla eli matkustaminen oli kielletty ja suositeltiin vain lepoa ja tietynlaisia selän
vahvistus liikkeitä.
Joka tapauksessa olimme tien päällä ja kävimme kylissä puhumassa. Siunaamassa erästä
maanviljelijä perhettä ja puhumassa pastori John Paulin seurakunnassa Villapuramin
nimisessä kaupungissa. Sitten pidin ”Kuinka parantaa sairaista” kahden viikon kurssin
kotonani.
Kävimme myös evankelioimassa Pitsanandal nimisessä kylässä pastori Karnanin kanssa.
RSS Hindujen äärijärjestö tuottaa paljon pelkoa Intiassa. Madurasin kaupungissa
tapahtui hyökkäys, missä ihmiset ajettiin ulos kirkosta ja sitten kirkko rakennus tuhottiin
ja Raamatut poltettiin. Ihme oli se, että poliisit pidättivät nämä riehujat, yleensä he eivät
välitä.
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Tämä on yksi syy miksi ei voi niin vapaasti julistaa Sanaa kuin viime kerralla. Nyt
kävimme päiväsaikaan (+43°) evankelioimassa, vieraillen eri perheissä. Muslimeilla ja
hinduilla ei ole mitään ongelmaa, jos joku hyökkää heidän kimppuunsa, niin he
taistelevat takaisin, asein ja nyrkein. Kristityt eivät taas tartu aseisiin he rukoilevat ja näin
sen pitääkin olla. Pastori Karnanin kotona nuoret käyvät yhtä mittaa tervehtimässä. Jos
menen kuistille istumaan, niin on varmaa että saan seuraa hyvin nopeasti. Lapset ja
nuoret ovat niin iloisia ja vastaanottavia kaikella tapaa. Vaikkakaan tuolla ulkoa ei ihan
hirveästi huvita istuskella kovilla helteillä.
Pastori Karnanin takapihalla olevaa taloa remontoitiin ihan uuteen malliin, riisi ja puu
varastoksi ja toinen puoli tuli lasten tavaroiden säilytys tilaksi. Takapihalle on myös
tarkoitus rakentaa pieni talo, minne tullaan ottamaan noin viisi Dalit nuorta asumaan.
Myös yläkerran tiloihin missä nuoret opiskelevat ollaan rakentamassa suihkua ja vessaa,
sekä tarkoituksena on kaakeloida koko lattia.
Maalis -huhtikuun vaihteessa lähdimme Jebastinin kanssa kolmen viikon kierrokselle itä
ja etelä Intiaan : Coimbatore, Kovalam ja Nagercoil. Olin iloinen kun sain tavata useita
tuttuja ja olin puhumassa kolmessa seurakunnassa. Kävimme kodeissa rukoilemassa ja
profetoimassa. Saimme nähdä myös parantumista selkäsairauksiin ja naisten vaivoin ja
erilaisiin kipuihin. Useille rukoilimme menestystä opiskeluissa.
Jeesus kehottaa meitä menemään ja kun sinä lähdet liikkeelle saat nähdä ihmeitä matkasi
varrella. Olla valona maailmassa, ihmiselle jotka kulkevat pimeydessä. Kovalamin kylässä
olimme muutaman päivän lomalla ja sain olla jopa rannalla ja uimassa. Sitten
Nagergoilin kautta takaisin Tiruvannamalaihin ja sen kuumuuteen.
Olen aivan mahdoton tuon auttamisen kanssa en millään voi katsoa kuinka ihmiset
elävät niin kauheassa puutteessa, joten olen kokoajan jakamassa apuani, niin rukoillen
kun myös rahallisesti. Yksi kymmenen euroa sinne tai tänne ei tunnu missään, mutta kun
niitä lahjoituksia kertyy niin paljon että satasia menee sinne sun tänne, se alkaa
tuntumaan. Mutta en voi millään lopettaa. Hallelujaa ja iloitaan Herrassa. Viimeisenä
lahjoituksena oli jäähdytys laite Jebastinin kotiin, missä asuu seitsemän nuorta ihmistä
kauheassa kuumuudessa.
Olen rukoilemassa rahallista lahjoitusta Jebastin kodiksi ja vastaanotto keskukseksi,
nuorille opiskelijoille, leski naisille ja heidän lapsilleen, Tiruvannamalain kaupungin
juna-aseman vierestä. Tontti ja talo tulisivat maksamaan yhteensä 25.000 euroa. Sitten
olemme myös keräämässä varoja suureen projektiin säätiön perustamiseen. Rukouksia
tarvitaan! Säätiö leskille, lapsille ja nuorille jotka on jätetty heitteille kaduille. Heitä
autetaan työpaikkojen etsimisessä, opiskelussa ja uuden elämän aloittamisessa.
Tarkoituksena on ostaa iso maa-alue ja sinne rakentaa iso talo ja koulutuskeskus,
kokonaishinta on arviolta noin 60.000 euroa. Mukaan saa tulla rukoillen ja taloudellisesti
auttaen. Mikäli olet kiinnostunut säätiön asioista ota minuun yhteyttä.
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Tällä hetkellä Jebastinin luona asuu kaksi nuorta naista, jotka oli annettu erääseen hindu
temppeliin palvelemaan Hindu jumalia. Siellä he joutuivat tekemään kaikenlaisia
rituaaleja ja nämä avasivat portit kaikelle demoniselle. Näin he täyttyvät joistakin
hengistä ja joutuivat hurmoksiin. Hurmoksissa he tekivät asioita mitä he eivät
jälkeenpäin muistaneet. Näin nämä kaksi nuorta päätyivät prostituutioon. Hurmoksissa
he etsivät miehiä ja jälkeenpäin he eivät edes muistaneet mitä oli tapahtunut. Täällä
todella taistellaan henkiä ja henki valtoja vastaan. Kaduilla näkee tällaisia nuoria, kuinka
he heiluvat hengistä humalassa, kuola valuu joidenkin suusta. Näiden nuorten naamat on
värjätty mitä hurjemmilla väreillä ja paholaisen kuvilla. Jotkut heistä makaavat tajuttomia
maassa, muut ihmiset kumartavat heille ja ylistävät heitä. Useimmat heistä ei enää pysty
kävelemään vaan heitä talutetaan paikasta toiseen. Heitä kutsutaan pyhiksi. Tästä on
kaikki pyhyys hyvin kaukana. Se mikä heitä liikuttaa ei ole mikään Pyhä Henki vaan
paholaisen henki. Mikä riemu se on kun he vapautuvat! Ilo vapautumisesta, mutta sitten
alkaa henki hyökkäykset. Nuoria pelastuneita raahataan takasin näihin temppeleihin ja
pakotetaan kumartamaan näitä omituisia jumalia. Pahimmassa tapauksessa heidät
hakataan ja poltetaan, mikäli he eivät palaa takasin.
Tervetuloa tähän minun Intiaan. Välillä elämme siellä, kuin pahimmassa
kauhuelokuvassa, kun tällainen viha pääsee irti. Ihmisten raivo tarttuu kaikkiin ja on
kuin sellainen paholaisen henki ottaisi nämä ihmiset valtaansa. Poliisit eivät tee mitään
kun ihmistä hakataan ja lopulta poltetaan. He seisovat ympärillä ihan saman raivon
vallassa. Kun tällainen teko on päättynyt kaikki juoksevat pakoon. Jokainen heitä tietää
että heidän tekonsa on väärä. Me emme taistele ihmistä vastaan vaan henkiä ja henki
valtoja vastaan. Jeesus tuli vapauttamaan maailman tälläisestä pahasta!
Viimeiset kolme viikkoa Tiruvannamalain alueella, kahtena viikonloppuna kirkossa
puhumassa ja koti kokouksissa. Huhtikuun viimeisenä sunnuntaina huhtikuun 29 päivä
Chennain seurakunnassa puhumassa. Sieltä suoraan kentälle ja näin alkoi matka kohti
Suomea.
Aivan mahtava matka vaikka tuo selkä oli riesana, mutta uskon että se tulee
parantumaan, ilman mitään erityisiä leikkauksia. Saa rukoilla !!!
Nyt alkaa sitten uusi keräys jotta voin palata tänne Intiaan, vaikka luulin että en palaa
tänne enää ollenkaan, mutta Jumala ! Tarkoituksena on palata elokuussa Pohjois-Intiaan
Srinagariin ja sieltä useiden eri osavaltoiden kautta takasin Tiruvannamalaihin. Sitten
lokakuussa Kapkaupunkiin <3 Jouluksi Suomeen taas töitä tekemään kuukaudeksi.
Lähde tukemaan tätä mahtavaa matkaa läpi koko Intian rukouksin ja taloudellisesti !
Rakkaudella
Siunauksin
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
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. 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 Pondicherissä. 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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