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Matkalla...

Aavikko iloitsee, autiomaa iloitsee, aro riemuitsee, se puhkeaa kukkaan! Kuin lilja kukkikoon maa, se
riemuitkoon, huutakoon ääneen! Sen osaksi tulee Libanonin kunnia, Karmelin ja Saaronin ihanuus. Kaikki
saavat katsella Herran kunniaa, meidän Jumalamme ihanuutta. Jesaja 35:1-2
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Kokouksia,
todituksia ja
kertomuksia

Ääni sanoo: -Julista! Ja minä
kysyn: -- Mitä
minun pitää
julistaa?

Kokouksia
Coimbatore,
Nagercoil, Madurai
Erode.. matka
jatkuu Sri Lankaan

sivu 2

Kokouksia

Kuinka parantaa

Ohjemat ja lahjoitus

Voimallinen kokous !
Rukoilimme ainakin
viidellekymmenelle
ihmiselle. Useilla
heistä oli jalka, selkä
ja lonkka kipuja.
Useiden jalat olivat
eri mittaiset mutta
Herra kasvatti ne
saman mittaisiksi.
sivu 3

sairaita

Sri Lankaan ja
sieltä Israeliin... tue
työtä <3

Intian matka päättyy tältä erää kun lennän
Sri Lankaa heinäkuun 28 pvä 2014
Kohti uusia seikkailuja Herran kanssa.
Heinäkuu oli hyvin kiireinen kuukausi
Coimbatoressa ja Erodessa. Ihmeet ja merkit
seuraavat kulkuamme kirkoista kirkkoihin,
kylistä kyliin ja kodeista koteihin, Kuinka
usealle rukoilinkaan tämän kuukauden
aikana vain Herra tietää. Parantumisia ja
ihmeitä. Miksi niin moni nainen on
hedelmätön? Olen varmaan rukoillut sadalle
naiselle matkani aikana jotta he tulisivat
raskaiksi. Innolla odotankin kun palaan
Intiaan marras- joulukuussa että saan
todistuksia näiltä naisilta. Henkiä ja
henkivaltoja on poistunut kokouksisamme ja
kotivierailuillamme. Herra tekee ihmeitä.
Kaikki kunnia Hänelle. Ihmiset parantuneet
kymmenien vuosien sairauksista. Aivan
Ihmeellistä ja tietysti palkitsevaa omalle
työlleni. Rakastan näitä rukouskokouksia.
Niissä todella näkee Herran voiman.
Kirjoittelen tätä kk-kirjettä Sri Lankassa ja
takana on ensimmäinen kokous Sri
Lankalaisten kanssa. Profetaalista,
vapautusta ja Herran hengen johdatusta.
Ensin niin totinen yleisö muuttui Herran
läsnäolossa Iloiseksi Herraa ylistäväksi.
Minulle kerrottiinkin että he kokivat suurta
vapautusta. Lopussa sain rukoilla
muutamalle ihmiselle ja myös he kokivat
kuinka Herra kosketti. Mikä onkaan

Heinäkuu 2014

”He panevat
kätensä sairaiden
päälle, ja nämä
paranevat." Mark.
16:18

sivut 6-7

sivut 4-6

minun pitää saada kunnon viisumi koska
olen tekemässä töitä täällä. Tähän tarvitsen
rukousta! Kutsu on mutta tämä uusi hallitus
on kritittyjä vastaan. Mutta jos on Herran
tarkoitus että tulen niin silloinhan ei mikään
voi minua pidättää. Jos Herra on sinun
puolellasi kuka voi olla sinua vastaan.

Jeesuksen nimessä on Voima!
Kansa paranee ja vapautuu
hengistä ja henkivalloista

mahtavampaa kuin julistaa Herran
kätkettyjä viisauksia kaikelle kansalle
maailmalla. Siis iloitakaamme Herrassa
päivin ja öin. Herra on avannut uusia
kohteita Intiassa minne voin mennä
julistamaan ja he ovat ilolla ottamassa minut
uudestaan. Nagecoil, Madurai, Coimbatore,
Edore, Tiruvannamalai, Chennai, Usambadi,
Srinagar ja lisää on tulossa. Tarkoituksenani
on palata Intiaan Israelin ja Kapkaupungin
matkan jälkeen. Nyt yritän saada vuoden
viisumin. Olin taas pienissä vaikeuksissa
kun olin lähdössä Maduraista kohti Sri
Lankaa. Nyt virkailijat sanoivat että en voi
enää tulla Intiaan turistiviisumilla vaan että
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Jos olet kiinnostunut tulemaan Intiaan 2-3
viikoksi evankelioimaan, kylissä, kodeissa ja
kirkoissa ilmoita minulle. Meillä on
tarkoituksena aloittaa nuorten tai vanhojen
koulutus Coimbatoressa. Evankelistat ja
lähetyssaarnaajat tässä on oiva mahdollisuus
lähteä maailmalle ja sitten saada rohkeutta
kulkea Herra kanssa minne vain hän on
sinua kutsumassa. Joten ota minuun yhteyttä
niin kerron lisää.
Rahallinen puoli tällä hetkellä on hyvin
heikko joten jos mitenkään pääset tukemaan
työtäni maailmalla kuukausittan jollain
pienellä summalla tai sitten jollain summalla
kerran vuodessa. Ihan pienikin avustus
vaikka 5€ kk auttaa. Nyt pystyn juuri ja juuri
elämään mutta matkustaminen paikasta
toiseen maksaa ja viisumien haku.
Tarkoituksena oli viedä ryhmä Israeliin
mutta nyt olen perunut kaikki varaukset ja
olen menossa sinne tapaamaan poikaani ja
asumaan ystäväni luona muutaman viikon.
Pienistä puroista syntyy Suuri virta!!!
Siunaavin ajatuksin Kristiina
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Silloin aukenevat sokeiden silmät ja kuurojen korvat avautuvat,
rampa hyppii silloin kuin kauris, mykän kieli laulaa riemuaan. Lähteitä puhkeaa
autiomaahan, vuolaina virtaavat purot arolla. Jesaja 35: 5-6

Coimbatore ja Erode Etelä-Intia

Kuvia kotikokouksista ja vierailuista. Herra tekee ihmeitä lastensa keskuudessa.
Ääni sanoo: -- Julista! Ja minä kysyn: -- Mitä minun pitää julistaa? -- Ihminen on kuin ruoho, ihmisen kauneus
kuin kedon kukka! Ruoho kuivuu, kukka lakastuu, kun Herran henkäys koskettaa sitä. Niin! Ruohoa ovat
ihmiset. Ruoho kuivuu, kukka lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy iäti. Nouse korkealle vuorelle,
Siion, ilosanoman tuoja! Korota äänesi, Jerusalem, ilosanoman saattaja! Korota äänesi, älä pelkää! Julista Juudan
kaupungeille: -- Teidän Jumalanne tulee! Itse Herra tulee suuressa voimassaan, hän hallitsee vahvalla kädellään.
Hän kuljettaa mukanaan työnsä palkkaa, johdattaa laumaa, jonka on omakseen hankkinut, paimenen lailla hän
kaitsee sitä, omin käsin hän kokoaa sen yhteen. Karitsoita hän kantaa sylissään, emolampaita hän ohjailee
eteenpäin. Jesaja 40: 6-11
Mikä etuoikeus onkaan se että saan julistaa Herran Sanaa ja tuoda vapautusta kaikille kansoille. Kun olin nuori minulle sanottiin että tulen
työskentelemään maailmalla ja että tämä henkilö näki että tunnen ihmisiä monista kansoista. Nyt tämä profetia joka minulle silloin sanottiin
on totta. Silloin ihmettelin kuinka minä voin koskaan oppia tuntemaan ihmisiä kaikkialta maailmasta, mutta kaikki on mahdollista sille joka
kulkee Herran kanssa. Enhän minä ole täällä tekemässä omaa työtäni vaan hänen.
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Coimbatore ja Erode Etelä-Intia
Hehkuva hiekka muuttuu lammikoiksi, janoinen maa pulppuaviksi lähteiksi. Siellä, missä hyeenat
lepäilivät, kasvaa silloin rantakaislaa ja papyrusta. Ja sinne syntyy tie, valtatie, sitä kutsutaan Pyhäksi
tieksi. Jesaja 35: 7-8

Herättyäni olin täynnä jonkinlaista jännitystä ja rukoilin. Sitten kohti Fire Revival kirkkoa.Klo 10.30
aloitin puhumisen, ihmisiä oli noin kolmesataa. Voimallinen kokous ! Rukoilimme ainakin
viidellekymmenelle ihmiselle. Useilla heistä oli jalka, selkä ja lonkka kipuja. Useiden jalat olivat eri
mittaiset mutta Herra kasvatti ne saman mittaisiksi.Ylistys Herralle! Neljällä kuulo parani. Sitten kaikille
tapahtui jotain ja vanhat tädit hyppivät ja tanssivat innoissaan. Eräs vanha mieskin nauroi ja tanssi ilosta
kun jalat parani ja kipu poistui!! Mahtava asia.Sitten voimallista siunaamista ja voimasiirtoa uusille
evankelistoille. Kansa pyöri Pyhän Hengen voimasta lattialla. Mahtava kokous!
Missä Herran Henki siellä on parannus ja vapautus!!!
Erode Carmel Rock Saviour kirkko ja 25 lapsen orpokoti. Ylistyksessä näin kuinka ihmiset yrittivät
läpimurtoa elämässään, mutta jokin oli esteenä. Samalla näin kuinka katossa oli kuin pilvi ja koin että
sadepisaroita putosi kasvoilleni. Sitten näin kuinka Pyhän Hengen Tuli tuli ja sitten alkoikin
tapahtumaan. Halleujah oli avain sana ja kun me lauloimme sitä silloin tuli jonkinlainen läpimurto ja
Rauha heidän keskuuteensa.Näin oven ja se ovi oli tietysti Jeesus ja he kulkivat oven kautta sisälle.
Rukoilin noin 50 henkilölle ja osa vain kaatui Pyhän Hengen voimasta lattialle. Kuulo parantui, jalat
kasvoivat, näkö parani, mies 15 vuotta kauheissa selkä- ja jalka kivuissa parani kokonaan. Eräs vanha
rouva parani ja tanssi pitkin kirkkoa. Lapsettomille lasta, kaikenlaiset sairaudet paranivat. Todistuksia
muutoksista myös hengen tasolla. Uutta intoa Herran palvelemiseen. Nälkää ja janoa!!! Laskin käteni
nuorten päälle ja he kaatuivat PH voimasta Herätyksen tulta !!! Revival Fire
Pastori Joyel ja City Harvest Church Coimbatore. Kokous kesti normaalia pidempään, mutta kaikki
olivat paikalla. Ihmiset ovat nälkäisiä he haluavat saada lisää kosketusta Herralta. Parannusta ja
herätystä koko seurakunnalle. Evankelistoja maailmalle, kuinka moni haluaakaan mennä ! Lopussa
siunasin ja rukoilin sekä tein voimansiirtoja lapsille ja nuorille herätyksen tulella.
Herra Hyvä On
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jatkuu kesäkuun kirjeestä 2014

Toisinaan kun laskemme kätemme rukoiltavan päälle. Pyydämme Jeesusta ja Pyhää Henkeä
tulemaan. Asioita lähtee heti tapahtumaan ja Pyhä Henki näyttää tapahtumia tämän henkilön
menneisyydestä, tästä hetkestä ja tulevaisuudesta.
Pyhä Henki menee johonkin näistä tapahtumista, jotka vaikuttavat nyt elämääsi ja muuttaa niitä ja
näin lähtee parantumis prosessi liikkeelle tämän henkilön elämässä.
Myös Pyhä Henki voi mennä sukupolvien taakse jonkun henkilön luo ja samalla näet kuin valon,
joka muuttaa asioita ja tiedät että nyt se asia joka oli jo tuon henkilön elämässä on poistunut tämän
rukoiltavan elämästä ja tiedät että hän on vapaa. Jo pelkästään tällainen vapaus alkaa muuttamaan
parannettavan elämää.
Toisinaan pelkästään että kadut syntejäsi ja erossa oloasi Jumalasta se voi parantaa.
Rukoillessani eräälle naiselle näin kuinka Pyhä Henki meni hänen kohtuunsa ja sitä kautta
jonnekin kauas hänen esi-isänsä luokse. Sieltä se palasi takasin naisen kohtuun ja kohdusta ulos
kohti hänen lapsiaan. Sitten Pyhä Henki palasi taas kohtuun ja sieltä eteenpäin tulevaisuuteen.
Rakennamme kokoajan suunnitelmia tulevaisuutta ajatellen, Näin kuinka Pyhä Henki poisti myös
sen mitä hän oli rakentanut tulevaisuutensa ja nyt hän oli vapaa. Ei vain vapaa, vaan myös
parantunut jalkavammastaan ja kivusta joka oli hänen kädessään.
Kun lakemme kätemme rukoiltavan päälle ja samalla komennamme asioiden tapahtumaan
Jeesuksen nimessä. Niin kuin Raamatussa sanotaan:
”He panevat kätensä sairaiden päälle, ja nämä paranevat." Mark. 16:18
Otamme käyttöömme sen auktoriteetin jonka Jeesus meille antoi!
”Totisesti: jos joku sanoo tälle vuorelle: 'Nouse paikaltasi ja paiskaudu mereen!', se myös tapahtuu, jos hän
ei sydämessään epäile vaan uskoo, että niin käy kuin hän sanoo. Niinpä minä sanon teille: Mitä ikinä te
rukouksessa pyydätte, uskokaa, että olette sen jo saaneet, ja se on teidän.”Mark-11:23-24
Jeesus ei laittanut minkäänlaista pelivaraa tähän lupaukseen Hän ei antanut ymmärtää että ehkä
he paranevat Ei hän sanoi että ne jotka uskovat tulevat panemaan kätensä sairaiden päälle ja he
PARANEVAT! Aamen
Joten kun lasket kätesi rukoiltavan päälle sinä odotat että he paranevat hänen lupauksensa
mukaan. Näin me Toiminne hänen lupauksessaan.
Näin minäkin uskon että näin tulee tapahtumaan.
Jos olet rukoiltavana usko se kun joku Herran palvelija laittaa kätesi sinun päällesi, usko että sinä
paranet. Voit myös rukoilla itsellesi näin ja laittaa kätesi sairaan kohdan päälle ja odottaa
paranemisen tapahtuvan sinussa. Rukoilet ja komennat sairauden poistuvan kehostasi. Näin se
vain toimii.
Epäilys on meidän suurin vihollinen, se että me emme usko mitä Jumala sanoo Sanassaan.
Toisinaan annamme liikaa kunniaa paholaiselle.
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jatkuu sivullta 4

Sairautemme voi johtua ihan omasta asenteestamme ja tässä tapauksessa meidän pitää olla
avoimia siihen että Jeesus voi tulla elämäämme ja muuttaa meitä. Mikä onkaan ihanampaa kuin
olla vapaita ja terveitä! Se on Jumalan tahto. Ei Jumala rankaise meitä sairauksilla, se on tuota
vanhaa uskomusta, rankaisevasta Jumalasta, mutta hän voi muuttaa parantumisemme
kunniakseen.
Kun me olemme parantuneet, paholaisella on tapana tulla heti kimppuumme tuoda epäilyksen
meille. Tämä epäilys antaa sairaudellemme mahdollisuuden palata takaisin kehoomme. Eli kun
sinä paranet älä usko siihen mitä paholainen kuiskii korvaasi” et sinä parantunutkaan, ” tunsithan
tuon pienen piston kädessäsi ja näin sinä ajattelet ei se rukous toiminutkaan ja sitten
parantumisesi on tipotiessään.”
Totisesti: jos joku sanoo tälle vuorelle: 'Nouse paikaltasi ja paiskaudu mereen!', se myös tapahtuu, jos hän ei
sydämessään epäile vaan uskoo, että niin käy kuin hän sanoo Mark.11:23
Paholaisesta Jeesus sanoo seuraavaa:
”Saatana on ollut murhaaja alusta asti. Hän on kaukana totuudesta, se on hänelle vieras. Kun hän
valehtelee, hän todella puhuu omiaan, sillä hän on valehtelija ja valheen isä. ” John. 8:44
Paholainen on murhaaja ja hän haluaa tappaa sinut! Elä elämälle älä kuolemalle!
Silloin kun vielä olimme turmeltuneen luontomme vallassa, ruumiissamme vaikuttivat lain herättämät
syntiset himot ja me kannoimme hedelmää kuolemalle Room. 7:5
Paholainen haluaa että sinä uskot sairauteen, Jumala taas haluaa että uskot parantumisesi.
Kumpaa haluat uskoa?
Keskustelimme erään rouvan kanssa ja hän totesi että mitä me pidämme tällaisia kokouksia
parantumisista menkää lääkeriin. Tässä näen ihmisen, joka varmaan rakastaa Jumalaa mutta
ajattelee että parantaminen kuuluu lääkereille. Mutta minä uskon että
Jeesus parantaa, vapauttaa ja antaa meille uuden elämän. Vapaudumme kuolemasta ja lähdemme
elämään elämälle, paholaisella ei ole mitään valtaa enää meihin.
Hän lähetti sanansa, ja se paransi heidät, haudan partaalta hän auttoi heidät turvaan. Ps. 107:20
Kulje Jumalan voimassa ja auktoriteetissa! Usko, että olet hänen parantavan voiman alla ja näin
kaikki joille rukoilet tulevat parantumaan sen voiman ansiosta.
Ruandassa ollessani me vierailimme eräässä pienessä kylässä ja sinne oli kokoontunut naisia joille
minä sain rukoilla. Eräs rouva tuli saliin ja hän käveli hyvin vaivaloisesti, näin että hänellä oli
kovia tuskia.
Hän oli ollut autokolarissa 15 vuotta sitten ja hänen selkärankansa oli pahasti vääntynyt. Hän oli
kävellyt kaikki nämä vuodet kauheassa tuskassa, mutta Jeesuksella oli hänelle parannus. Hän
saapui luokseni ja laskin käteni hänen päälleen, samassa hän lähti juoksemaan ovesta ulos.
Ihmettelin että mitä tässä oli oikein tapahtunut. Palattuaan hän kertoi seuraavan kertomuksen.
Omassa kirkossaan hänen pastorinsa oli sanonut että hän tulee tapaaman jonkun valkoihoisen,
joka tulee rukoilemaan hänelle. Tämä valkoihoinen satuin olemaan minä ja kun minä laskin käteni
hänen päälleen hän oli jo parantunut. Uskon kautta hän parani.
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jatkuu sivullta 5

Heti kun hän näki minut hän muisti mitä hänen pastorinsa oli sanonut ja näin hän parani. 15
vuoden tuska ja sairaus parani muutamassa minuutissa ja hän oli vapaa sairaudestaan. Ajattele jos
se olisit ollut sinä mikä mahtava parantuminen ja vapautuminen. Aivan uusi elämä Jeesuksen
kanssa.
Ihmiset toivat sairaita kaduille ja panivat heidät vuoteille ja paareille, jotta Pietarin kulkiessa ohi edes hänen
varjonsa koskettaisi jotakuta heistä Ap.t. 5:15
Hänen varjonsa oli Jumalan voima mikä lepäsi hänen päällään ja se paransi ja vapautti.
Parantuminen on tätä päivää se ei tapahtunut vain Jeesuksen aikana vaan se on tätä päivää ja se
on tarkoitettu myös sinulle.
Kun olin palvelustyöni alussa Pyhää Henkeä täynnä ,olin hyvin innokas tarttumaan jokaiseen
tilaisuuteen ja halusin lähteä kaikkeen maailmaan tekemään hänen työtään. Kerran koin kuinka
minua kutsuttiin työhön maailmalle, oli kuin Pyhä Henki olisi ollut ylläni ja puhui minulle.
Epäilin hetken ajan ja silloin näin kuinka Pyhä Henki nousi minun yltäni ja laskeutui vierestäni
olevan henkilön ylle ja siltä istumalta hän nousi ja lähti toteuttamaan tätä Herran käskyä. Eli ei
anneta Jeesuksen kutsun kulkea ohi vaan otetaan heti vastaan se kaikki mitä hän haluaa meille
tarjota! Jeesus ei koskaan tullut mihinkään kaupunkiin tai kylään ilman ettei hän olisi alkanut
parantamaan ihmisiä. Sitten hän vasta rupesi kertomaan Jumalan valtakunnasta. Jeesus ei koskaan
jäänyt paikoilleen rukoilemaan tuntikausiksi vaan hän kulki voimassa ja Jumalan henki oli hänen
päällään. Sairaat paranivat ja henget juoksivat pakoon.
Parantuminen on uskossa kulkemista ja näin meidän tarvitsee kuunnella Jeesusta ei toisia ihmisiä
ja heidän mielipiteitään. Ajattele että kaikki mitä Jeesus lupaa on sinulle. Jeesus tuntee sinut
syntymästäsi asti ja jo silloin kun olit äitisi kohdussa hän sinut tunsi.
Siunauksin

Jatkuu seuraavassa numerossa

Kirjeet on kirjoitettu pastori pariskunnan Charles ja Frances Hunterin oppeja mukaillen
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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
olemme saanneet rakennettua taloon toisen kerroksen
missä pojat voivat tehdä läksynsä ja myös nukkua. Nyt
tarvitaan vielä varoja sähkön asentamiseen ja lattian
rakentamiseen.
Vettä ei ole koska alueella ei ole satanut kunnolla
vuosiin, mutta takapihalle voitaisiin kaivaa kaivo ja
näin vettä löytyisi peseytymiseen. Myös tuulettimia
tarvitaan ja ilmastoiniti laite.
Kaivon kaivaminen tulisi maksamaan n.80.000
INR =n. 980 €,
Yläkerranhuoneen lattia, sähköt ja tuulettimet n.
40.000 INR = n. 480€
A/c jäähdytin n. 30.000 INR = n. 370 €
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Ps. Jebason’in avustus Ps. Victor ja hänen
Tiruvannamalai
lapsensa Coimbatore
Olen kierrellyt täällä Intiassa viimeiset
kaksivuotta ja nyt matkani lähestyy loppuaan
tältä erää. Lennän Sri Lankaa heinäkuun 28
pvä. Tarkoitukseni on palata Intiaan marrasjoulukuussa jos vain saan viisumin. Näiden
vuosien aikana (2008-2014) olen saannut
tavata mahtavia ihmisiä, joskin jotkut ovat
olleet vain rahan perään, mutta sitten on
tullut tosi ystäviä. Yksi näistä on nuori
pastori Jebason F Samuel. Nuori mies joka
on nyt viimeisen vuoden aikana saannut
kohdata niin paljon vastoin käymisiä
matkallaan. Viimeinen vastoin käyminen
tapahtui kesäkuussa kun hänen kotiinsa
murtauduttiin ja häneltä vietiin asiakkaiden
omistamaa kultaa n.300.000 rupian eli 3800
euron arvosta. Nyt asiakkaat ovat vaatimassa
rahojaan takaisin. Tähän menessä olemme
keränneet 60.000 INR tähän kolehtiin ja
haastan sinut edelleen osallistumaan tähän
avustukseen. NÄIN OLLEN HAASTAN
JOKAISEN OSALLISTUMAAN 7
EUROLLA PASTORI JEBASONIN
AVUSTUKSEEN. JOS JOKAINEN KKKIRJEEN VASTAANOTTAJA
OSALLISTUU TÄHÄN KERÄYKSEEN,
NIIN SILLOIN MEILLÄ ON KASASSA
TUO SUMMA JA HÄN VOI MAKSAA
VELKANSA

Pastori Victor tarvitsee pojilleen Blesson ( synt.
13.9.2005) ja Graceson (synt. 3.9.2009) tukijoita jotta
he voisivat maksaa heidän vuosittaiset koulumaksut.
Lukukausi 2014-15 maksaa yhteensä 39.650 INR josta
on nyt maksettu 7550 INR ( yhdistyksemme maksoi
tästä 4000 INR) Tarkoituksenamme on olla heidän
tukijoinaan aina siihen asti kunnes he pystyvät itse
hoitamaan nämä maksut. Maksamatta on vielä n. 400
euroa
Lahjoitukset voi maksaa tilille Nordea
124435-74511/ Weo/ Dalit-lapsi projekti
Viesti: Coimbatore /Ps. Victor Lasten koulumaksu
2014-15

NORDEAN TILILLE
World Evangelism Organisation ry
FI68 10253000254204

VIITE 5050

MAKSA LUOTTOKORTILLA PAYPAL LINKIN
KAUTTA:
http://www.weo.fi/tue-tyota

Kirjoitan aina kuukausi kirjeessä miten olemme
saaneet lahjoituksia .
Lahjoitukset voi maksaa tilille Nordea
124435-74511/ Weo/ Dalit-lapsi projekti
Viesti: Usambadi / kaivo/ lattia/ilmastointi

Näin pysymme ajan tasalla.
Kiitos avustasi! Siunauksin
Kristiina
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TULE TUKIJAKSENI

Lähde tukemaan työtäni kuukausittain
Esim.
1o euroa kuukaudessa ?
Sri Lanka, Israel, Englanti, Etelä-Afrikka ja Intia 2014

Luotan täysin Herraan ja siihen että Hän tuo avun
Siinä hän tarvitsee Ihmistä joka kuulee hänen äänensä !
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
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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.
Tue kuukausittain vaikka 5 eurolla tai anna kertalahjoitus Vapaaehtoinen jouluraha
World Evangelism Organisation ry Nordea102530-254204

Kansainvälinen tilinumero FI68 10253000254204
BIC NDEAFIHH
Kaikkeen toimintaan viite 5555

Mongolia viite 1669
Intia viite 1889
Liettua viite 1559
Intia Dalit-lasten orpokodin kummityö Usambady tilinro:
124435-74511 / Weo/ Dalit- lapsi projekti
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 !!!!!
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