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Matkalla…
Kun minä katselen taivasta, sinun kättesi työtä, kuuta ja tähtiä,
jotka olet asettanut paikoilleen - mikä on ihminen!
Kuitenkin sinä häntä muistat
Rakkaat ystävät ! Olen nyt ollut Suomessa neljä kuukautta
ja aika on mennyt kuin siivillä. Paljon on tapahtunut. Olen
saanut levätä, tavata vanhoja ystäviä, osallistua useisiin
tapahtumiin seurakunnissa, tervehtyä ja tehdä palvelutyötä.
Nyt syksy on kauneimmillaan puut ihan kilpailevat kauniista
väreistä. Meillä on ollut paljon aurinkoisia ilmoja ja lämmintä.
Tällä hetkellä olen Hangossa ja palaan täältä Helsinkiin
lokakuun alussa. Sitten onkin jo aika lähteä kohti Englantia
lokakuun 9 päivä ja sieltä lokakuun 17 päivä matka jatkuu
kohti Etelä-Afrikkaa ja Kapkaupunkia. Tällä kertaa olen
Kapkaupungissa kuukauden ja palaan Englantiin
marraskuun 18 päivä. Saapas nähdä koska olen takasin
Suomessa vain Herra tietää, mutta jos saan itselleni
joulukuuksi töitä niin palaan Suomeen joulukuun alussa.
Odotan tätä matkaa innolla, palata sinne omien ystävien
luokse ja seurakuntaan jossa minua jo odotetaan.
Kaikki kansat tietävät Jumalan lupauksista ja nyt hän on
nostamassa uuden sukupolven, ihmisistä jotka ovat täynnä
uskoa ja Jumalan nälkää ja jotka ovat halukkaita ottamaan
riskejä Jumalan kanssa. Jumala tulee käyttämään kaikkia,
nuoria ja vanhoja siinä ei ole mitään ikää, vai sydämen
nälkä ja se että uskallamme lähteä yli meidän oman
turvallisuus rajamme. Nuoria, vanhoja joilla on samanlainen
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pelottomuus kuin oli Daavidilla : ” Jos kukaan ei tapa sitä
jättiläistä, minä teen sen koska tiedän että Jumala on
kanssani.” Tiedätkö sinä että Jumala on kanssasi?
Jeesus sanoo Matt 28:19 ”Minä olen teidän kanssanne, joka
päivä maailman loppuun asti”.

Uni profetia
Kävelin rappusia alas Uudenkaupungin huvilamme
yläkerrasta ja saavuin rappusten päässä olevalle alueelle
missä todellisuudessa on pieni makuuhuone, mutta nyt se
oli muuttunut valtavan suureksi huoneeksi. Huoneessa oli
neljä pyöreää uunia ja niissä oli valtavan suuret takka pesät
ja luukut jotka olivat auki. Kun saavuin huoneeseen sinne
tuli neljä naista iloisesti touhuten ja yks’ kaks he laittoivat
uunit palamaan niin että tuli roihusi ympäri pyöreää uunia.
Naiset olivat pukeutuneet vanhanajan mustiin tyylikkäisiin
pitsi hameisiin. Katsoin huoneessa oleviin valoverhoihin ja
otin ne pois uunien päältä jottei ne syttyisi palamaan.
Viimeisen uunin luona seistessäni yksi näistä naisista tuli ja
hyppäsi uunin sisälle. Menin katsomaan sinne sisälle ja
sanoin että ”mitä sinä sinne hyppäsit, tule pois sieltä tai
palat kokonaan.” Nainen tuli ulos ja iloisesti hymyillen ja
liehakoiden tanssahteli pois. Hänelle ei ollut tapahtunut
mitään. Samassa näin kun lattioilla virtasi öljyä. Sitä tuli
vuolaana virtana joka puolella. Menin ovelle mikä johti talon
taakse ja siellä oli polku missä käveli mies ja nainen koiran
kanssa. Koira oli sellainen metsästys koira joka nokka
pitkällä haisteli ilmaa ja he kulkivat yhdessä eteenpäin.
Nainen vähän miehen takana ja he olivat pukeutuneet
vartaloa myötäilevään tumman vihreisiin vartijan pukuihin ja
päässään heillä samanväriset armeijan lippalakit. Menin
ulos polulle ja sen vieressä talon päädyssä on aivan
mielettömän korkea kuusi. Kun sinne latvaan kiipeää sieltä
näkee 10km päässä olevaan Uuteenkaupunkiin. Nyt tämän
kuusen vieressä oli iso avotakka. Jonka yksi näistä naisista
oli laittanut palamaan ja samalla heitti sinne jonkinlaisen
nuken. Menin takan luo ja näin että se ei ollutkaan mikään
nukke vaan pieni vauva. Vauva oli puettu sellaisiin
vanhanaikaisiin vaatteisiin, vaalean oranssiin kudottuun
villatakkiin ja potkupukuun. Suussa vauvalla oli puunlehtiä
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suppurassa ja rupesin ottamaan niitä pois. Samalla totesin
että vauva oli ihan kivettynyt vasemmalta puolelta ja tiesin
että hänelle pitäisi saada vettä. Samalla tulikin yksi
lapsistani tuomaan pumpuli tuppoa mikä oli kastettu veteen
ja siitä puristimme vettä vauvan suuhun. Koin että tyttäreni
työni sitä ihan liian syvälle vauvan suuhun ja sanoin” älä
työnnä niin syvälle muuten vauva tukehtuu”. Lähdin vauva
sylissä kävelemään huvilan etupihalle jossa oli ihan mieletön
meno. Sadoittain ja taas sadoittain ihmisiä, nuoria ja
vanhoja. Nuorilla oli mukanaan skeitti lautoja ja meno oli
hyvin railakasta. Jostain oli talomme vastapäätä ilmestynyt
iso rakennus joka oli sairaala ja sieltä tuli lääkäri joka otti
vauvan mukaansa ja juoksi talon sisälle. Seurasin perässä
ja kun saavuin lääkärin huoneeseen hän oli laittanut
vauvalle kaikenlaisia elektrodeja ympäri kehoa ja vauvan
suussa oli metallinen tutti, mistä virtasi vettä vauvan suuhun.
Vauva ”lutkutti” siinä tyytyväisenä. Nyt lääkäri nousi
tuoliltaan ja lähti kävelemään pois huoneesta ja samalla
vauva kääntyi ympäri ja oli täysin terve. Säteili ja hymyili ja
oli aivan innoissaan. Otin vauvan syliini ja niin me
palasimme pihalle muiden kanssa riemuitsemaan Uudesta
Herätyksestä joka oli tullut kaikkiin seurakuntiin
uskontokuntien rajoja ei enää ollut vain kaikki olivat
yhdessä.Pyöreät uunit olivat niitä eri seurakuntia jotka
syttyivät palamaan ja ihmeitä ja merkkejä alkoi
tapahtumaan. Uuni joka oli talon ulkopuolella kuvastaa niitä
jotka eivät ole uskossa vaan elävät maailmassa ja näin ovat
sammaloituneet ja kivettyneet, myös he tulivat tuntemaan
herätyksen voiman ja tulivat tuntemaan Herran. Vielä me
näimme joitakin jotka kulkivat ympäriinsä epäillen ja
nuuskien, nämä olivat se mies ja nainen koiran kanssa,
mutta suurin osa Suomen kansasta oli mukana tässä
valtavassa herätyksessä joka saapuu… ”Uuteenkaupunkiin”
ja siihen ei mene enää kauaa..
Matka Jatkuu….
Siunauksin
Kristiina
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VIEREISESSÄ KUVASSA PASTORI JEBASON INTIASTA
Pastori Jebasonin matka maailmalla jatkuu.
Nyt hän on palannut takasin omaan kotikaupunkiinsa
Tiruvannamalaihin ja edelleen työskentelee omassa kirkossaan,
missä on nyt alkanut tapahtumaan uusia asioita. Nuorten naisten
ja kodittomien avustaminen tapahtuu nyt vähän eri tavalla mutta
edelleen hän odottaa lupaa että voisi aloittaa sellaisen kodin näille
hädän alla oleville ihmisille. Uusia jäseniä tulee kirkkoon ja hän on
jopa saanut ystävä pastorinsa vierailemaan seurakunnassaan
Malesiasta missä hän oli pakonsa aikana. Herra muuttaa meidän
kärsimyksemme iloksi!
Kiitoksia avustasi ja rukouksistasi <3
Mikäli haluat olla mukana Ps Jebasonin avustuksessa sinulla on
siihen mahdollisuus. Rukouksin ja myös taloudellisesti.
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 orpo kodissa on viisi poikaa joita
tuemme kuukausittain. He ruokkivat myös päivittäin n. 50
lasta viereisessä kylässä ja auttavat lapsia tekemään koulu
läksynsä.
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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“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 evankelioitityötämme maailmalla
World Evangelism Organisation ry www.weo.fi
Kun haluat tukea työtämme taloudellisesti, pyydämme käyttämään
tarkoitukseen käytettyjä tilejä ja niiden viitenumeroita. Tue
kuukausittain Esim 5€, 10€, 20€, 50€ tai anna kertalahjoitus.
Vapaaehtoinen jouluraha. Teemme lähetystyötä kylissä ja
kaupungeissa, aina siellä minne Herra meitä kutsuu ja johdattaa.
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 & luoton maksu & missiot Suomessa ja
maailmalla
Matkan varrella tuemme kaikkia ihmisiä niiden lahjoitusten
mukaan mitä tilille kertyy

Tilaa kuukausikirje: http://www.weo.fi/uutiskirje
KIITOKSIA KAIKISTA LAHJOITUKSISTA
SIUNAUKSIN
KRISTIINA
5

