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Matkalla...
WOLRD EVANGELISM ORGANISATION WWW.WEO.FI Tue työtä

Helmikuu 2015

Joonan kirja
sivut 3

APUASI TARVITAAN
sivut 5- 8
Tule kuukausi
tukijakseni

Intiassa

Intia & Sri Lanka

sivu 2

sivu 3

Työt jatkuu 2015
Etelä-Afrikka, Intia,
Malesia, Sri Lanka,
Thaimaa

Usambadi ja
Tiruvannamalai
sivu
Tee lahjoitus

marraskuun 24 pvä

Mikä mahtava kuukausi Intiassa.
Aloitin työskentelyni
Tiruvannamalaissa Ps Karnanin ja Ps
Jebastinin kanssa. Kiertelimme
pienissä ja suurissa kylissä. Erääseen
kylään perustimme pienen
seurakunnan. Tämän kuukauden
aikana saimme tuoda viisi uutta
jäsentä Jeesuksen seurakuntaan.

Kuukausi täällä Sri Lankassa ja sekin
aika näyttää menevän nopeasti. On
monia paikkoja kyliä. kirkkoja, koteja
missä vierailla joten eiköhän tämä
aika kulu pikaisesti.

Batticaloan portti ja sen vieressä on
metodisti kirkkoherra William Aultin patsas
Sri Lanka

Ilmestyksiä, profetioita ja parantumisia
matkan aikana. Herra todella
vuodattaa henkeään seurakunnissa ja
kaikkialla missä hänen palvelijansa
kulkevat. Elämme todella
rukoilimme hänelle ja Herra oli
mielenkiintoista aikaa. Ensimmäisen avannut tämän kohdun ja nyt siellä oli
viikon olin siis Tiruvannamalaisa ja
pieni elämän alku. Laskettu aika on
Usambadissa ja sitten siirryin
syyskuun 14 päivä, joten odotamme
Coimbatoren suureen kaupunkiin. Ps
ilolla tätä suurta tapahtumaa.
Rames otti minut vastaan ja nyt heillä
Kuukauden viisumini Intiassa meni
oli mahtava todistus siitä kuinka Herra
niin nopeasti että tuntui että sain
kuulee meidän rukoukset. Neljätoista
juosta paikasta toiseen. Sain vain
vuotta he ovat rukoilleet että vaimo
kuukauden
lentokenttäviisumin, mutta
tulisi raskaaksi, mutta se ei vain ole
nyt
odotan
että
saisin vuoden viisumin
onnistunut. Viimeisen käyntini aikana
kun menen Malesiaan

Kuumuus ja kosteus on hyvin
haastavaa, mutta se ilo jolla saa
palvella Herraa on aina niin voimallista
että ei voi kuin iloita hikipisaroiden
keskellä.
Nyt todella tarvitsen apuasi
taloudellisesti, jotta voimme toteuttaa
kaikkia näitä missioita täällä Sri
Lankassa ja Malesiassa.
Halleluja! Laulakaa Herralle uusi laulu,
kokoontukaa ja ylistäkää häntä, te
Herran omat!
Kiitos avustasi ja tuestasi

Rakkaudella Kristiina
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Herra rakastaa kansaansa, hän auttaa heikkoja ja nostaa heidät kunniaan.
Iloitkoon Herran palvelijat hänen kunniastaan, riemuitkoon silloinkin kun on
yölevevon aika Ps. 149: 4-5

Helmikuu S5

Helmikuu alkoi Tiruvannamalaissa. Olin Ps Jebastinin kirkossa puhumassa ja rukoilemassa. Kävimme kaupungin
slummi alueella rukoilemassa ja saimme nähdä suuria vapautumisia hengistä ja henkivalloista. Kävimme myös
moottoripyörällä lähellä olevissa kylissä rukoilemassa ja erääseen kylään perustimme uuden seurakunnan. Asuin
pastori Karnanin kanssa Usambadissa. Kanimotzin sairaanhoitaja koulusta ei valmitutakkaan päteviksi
sairaanhoitajiksi, vaan saimme kuulla että koulu ottaa luokseen näitä oppilaita ja rahastaa näitä köyhiä ja tietämättömiä
nuoria. Onneksi tulimme oikeaan aikaan paikalle ja saimme Kanimozin siirrettyä kaupungin oppilaitokseen seuraavaksi
vuodeksi, mistä hän saa pätevät todistukset. Kiitos tästä Herra. Ilmoitimme tästä oppilaitoksesta poliisille, joten heitä
odottaa haaste joka joka voi johtaa koko koulun lopettamiseen. Saavuin Coimbatoreen helmikuun 5pvä ja sain kokea
pienen yllätyksen kun pastori ystäväni ei tullutkaan minua vastaan bussiasemalle . Odotin kolme tuntia ennen kuin eräs
perhe saapui minua hakemaan ja pääsin heidän luokseen asumaan. Sain rukoilla tässä talossa monelle eri perheelle ja
yksi näistä hindu naisista antoi elämänsä Jeesukselle. Parantumisia ja ihmeitä. Parin päivän päästä pastori Rames tuli
minua hakemaan ja siirryin heidän kotiinsa asumaan. Nyt saarnasin hänen kirkossaan ja pidimme rukouskokouksia,
Vierailin viikonloppuna myös eräässä toisessa seurakunnassa. Viikonloput on aina tosi kiireisiä perjantaista
sunnuntaihin. Vierailimme useissa kodeissa Coimbatoressa. Yhteisten rukousten tuloksena saan nähdä kuinka naiset
joille olemme rukoilleet ovat tulleet raskaiksi. Näin Herra on siunanut työtäni vuosien varrella. Nytkin sain nähdä yhden
tälläisen lapsen joka oli vastaus rukouksiimme.
Sitten siirryin Erodeen missä olin myös vieraullut viimekerralla ja nyt tämäkin äiti odotti vauvaa... hyvin on hedelmällisiä
nämä meidän yhteiset rukouksemme!
jatkuu....sivu3
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Erodessa olinkin useissa kokouksissa, naisten ja pastoreiden kanssa. Vierailimme useissa
kodeissa ja sairaalassa. Eroden Mercy Home on hyvin pieni koti, jossa on kaksikymmentä orpoa
lasta ja upea seurakunta. Vierailuni aikana pastori oli hyvin kiireinen kolmen eri hautajaisen
järjestelyssä. Täällä pastorit tekevät kaiken näille perheille. Papereiden kirjoittaminen ja
hautajaisten järjestäminen on pastoreiden työtä alusta loppuun asti. Suuri osa vanhemmista
ihmisistä ei osaa lukea eikä kirjoittaa. Rukouskokoukset olivat hyvin voimallisia ja parantumisia
tapahtui. Sain myös kuulla kuinka edellisellä kerralla rukouksemme oli tuonut parantumisia. Näistä
ei aina saa oikein selvää kun on paikan päällä mutta sitten jälkeen päin todituksia tulee. Kuinka
sairaudet ovat poistuneet ja he ovat parantuneet.
Viikon jälkeen palasin pastori Paulraj’in kanssa Coimbatoreen, jossa olimme ensin pastori
Ramesin kanssa ja sieltä sitten siirryin pastori Abrahamin kanssa työskentelemään viikoksi. Asuin
ihan keskellä Coimbatorea veli Issacin luona ja heidän kodissa olin kuin hotellissa. Erikoista
herkkua tälläiselle matkalaiselle, Herra todella siunasi minua. Olin pastori Abrahamin kanssa
kirkossa ja pidimme herätys kokouksia ja sitten teimme evankeliointia kaupungin slummi alueella.
Se olikin mahtavaa!!! Ihmiset olivat ihan tulessa ja riemu oli katossa kun lauloimme ja iloitsimme
Herrassa. Nyt oli enää yksi kokous Coimbatoren kirkossa sunnuntaina ja illalla olinkin bussissa,
matkalla kohti Tiruvannamalaita ja Usambadia.
Maanataina helmikuun 23 päivä järjestelin asioitani Ps. Jebastinin kanssa ja sitten Usambadiin
pakkaamaan. Usambadissa on varastoni jossa pidän skootteriani ja muita tarvikkeita säilössä.
Jätin kaikki Intian tarvikkeeni sinne ja otin matkalleni mukaan vain sen mitä ajattelin tarvitsevani
Sri Lankakassa ja Malesiassa.
Tiistai ammuna helmikuun 24 päivä lähdin pastori Jebastinin kanssa kohti Chennain lentokenttää.
Kone kohti Sri Lankaa lähti klo 14.00 ja perillä Colombossa olin klo 15.30 missä minua oli
vastassa pastori Jesudasanin vaimo ja hänen tyttärensä. Ajoimme kentältä heidän kotiinsa missä
nautimme teetä ja sieltä sitten majapaikkaani sisar Helenin kotiin. Yhden päivän vietin heidän
kanssaan Colombossa ja sieltä jatkoin matkaani bussilla Sri Lankan Itä-rannikolle Batticaloaan.
Bussi lähti klo 21.00 ja perillä Batticaloassa oli 5.30. Parin tunnin unien jälkeen lähdimme autolla
katsomaan pastori Ravin uutta kirkkoa maaseudulle. Tässä menikin koko päivä. Piipahdimme
parissa kodissa rukoilemassa ja sitten illalla meillä olikin rukouskokous erään perheen luona.
Matkasta lisää seuraavassa numerossa ... !
!
!
!
!
Siunaavin ajatuksin Kristiina
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JoonanB kirja
Profeetta Joona syntyi Israelin Nasaretissa. Samassa kaupungissa minne Jeesus tuli
vanhempiensa kanssa asumaan kun he palasivat Egyptistä. Tuohon aikaan Nasaret oli hyvin
elävä kaupunki, sen alapuolella olevan laakson halki kulki hyvin vilkas kauppatie, “kaikkien
kansojen risteyspaikka”, Meggidon laakso, Hebrean kielellä Armageddon missä lopunajan
viimeinen taistelu käydään. Idän, lännen ja euroopan kauppatie kulki juuri tämän alueen halki.
Siellä voit tavata kauppiaita ympäri maailman. Täällä Jeesus kulki kuunnellen kertomuksia eri
kansakunnista. Joona eli 770 eKr ja hänet Jumala lähetti Assyriaan. Assyriassa asui kansa joka
oli hyvin pelätty kaikista julmista teoistaan. He teloittivat ihmisiä laittamalla heidät riippumaan
pylväisiin missä he sitten saivat olla aina tuskalliseen kuolemaansa asti. He olivat suurena uhkana
Jumalan kansalle Israelille ja nyt Jumala lähetti Joonan sinne, kehoittaen heitä kääntymään
pahoista teoistaan tai muuten he ovat tuhon omat. Joonalla oli ollut kokemuksia siitä kuinka
Jumala oli lähettänyt hänet Israelin Kuningas Jeroboam II luo ja siellä Herra olikin toiminut ihan
eritavalla kuin mitä Joona oli odottanut, siunaten heitä vaikka Joonan mielestä heitä olisi pitänyt
rankaista ja nyt hän oli varma että Jumala aikoo toimia samoin tämänkin kansan kanssa, Joten
hän pakeni merelle. Niin kävikin kuten Joona ajatteli, mutta 150 vuotta myöhemmin profeetta
Nahum meni sinne ja ilmoitti että nyt teistä tehdään loppu Jumala on väsynyt teidät pahoihin
tekoihin ja näin koko Assurian kuningaskunta hävisi maan päältä.
2 Kings 14: 23-25 23: Juudan kuninkaan Amasjan, Joasin pojan, viidentenätoista hallitusvuotena Israelin
kuninkaaksi tuli Jerobeam, Joasin poika. Hän hallitsi Samarian kaupungissa neljäkymmentäyksi vuotta. 24:
Jerobeam teki sitä, mikä on väärää Herran silmissä. Hän ei luopunut yhdestäkään niistä synneistä, joilla
Jerobeam, Nebatin poika, oli johdattanut Israelin synnintekoon.25: Hän kuitenkin palautti Israelille rajaalueen Lebo-Hamatista Kuolleeseenmereen saakka. Näin kävi toteen se, minkä Herra, Israelin Jumala, oli
puhunut Gat-Heferistä kotoisin olevan palvelijansa Joonan, Amittain pojan, suulla.

Pakomatkalla Jumala laittaa koko meren kuohumaan ja laiva on vaarassa hukkua. Miehet alkoivat
kukin rukoilemaan jumalilleen, mutta mitään ei tapahtunut. Silloin he hakivat Joonan ja saivat
kuulla että hänen Jumalansa on taivaan ja maan luoja ja pelästyvät suuresti. He yrittävät tehdä
kaikkensa jotta laiva saataisiin pelastettua, mutta myrsky vain yltyy. Lopulta he päättävät heittää
Joonan mereen. Joona vajoaan meren syvyyksiin ja ihan pohjaan asti merilevien sekaan. Missä
hän kutsuu Herran nimeä ja hänet nostetaan haudasta.
Joona 2:1-6 1.Hän rukoili Herraa, Jumalaansa, kalan sisuksissa 2.ja sanoi: -- Ahdingossani minä kutsun
Herraa avuksi, ja hän vastaa minulle. Tuonelan kohdusta minä huudan apua, ja sinä, Herra, kuulet ääneni.
3: Sinä heitit minut syvyyteen, merten sydämeen, ja virta ympäröi minut. Sinun tyrskysi ja aaltosi vyöryivät
ylitseni. 4. Minä ajattelin: "Minut on sysätty pois sinun silmiesi edestä. Kuitenkin minä yhä tähyilen pyhää
temppeliäsi kohti." 5: Vedet nousivat kaulaani asti, syvyydet saartoivat minut, kaislat kietoutuivat päähäni.
6:Vuorten pohjiin minä painuin, vajosin syvyyksien maahan, sen salvat sulkeutuivat takanani ainiaaksi.
Mutta sinä, Herra, minun Jumalani, nostit minut elävänä ylös haudasta.7.Kun voimani jo raukenivat, minä
yhä kutsuin Herraa, ja rukoukseni tuli sinun luoksesi pyhään temppeliisi.

Kertomuksesta voimme tehdä seuraavan johtopäätöksen, että Joona oli kuollut, mutta Jumala
nosti hänet takasin elämään, jotta tehtävä saadaan suoritettua.. Tämä profeetta oli tunnettu
Nazaretissa, joten Jeesuskin tiesi tämän kertomuksen ja hän ei pitänyt sitä satuna, vaan sanoo
että hän tulee kuolemaan samalla tavalla ja että kolmantena päivänä Jumala tulee nostamaan
hänet kuolleista. “Suurempi kuin profeetta Joona on täällä.” Jumalalle kaikki ihmiset tärkeitä, jopa
tämä julma kansa, jolle hän haluaa antaa mahdollisuuden pelastukseen. Valaan vatsasta Joona
menee Niniveen ja huutaa :
Joona 3:4-5 "Enää neljäkymmentä päivää, sitten Ninive hävitetään!" 5: Sen kuultuaan Niniven asukkaat
uskoivat Jumalaan. He julistivat paaston, ja niin ylhäiset kuin alhaisetkin pukeutuivat säkkivaatteeseen.
Myös kuningas nousi valtaistuimeltaan, riisui viittansa, pukeutui säkkivaatteeseen ja istuutui tomuun.

Näin Herra sääli heitä ja vapautti heidät tuhosta. Mutta Joona ei pitänyt tästä päätöksestä vaan
meni kaupungin ulkopuolelle ja halusia kuolla vihassaan Jumalalle.

4

WOLRD EVANGELISM ORGANISATION WWW.WEO.FI Tue työtä

J

O

O

N

A

N

K

I

R

J

A

Joona 4:6-11: Silloin Herra Jumala pani risiinikasvin kasvamaan Joonan yläpuolelle, varjoksi hänen päänsä päälle
ja helpottamaan hänen murheellista oloaan. Ja Joona iloitsi kovin tästä risiinikasvista. 7: Mutta seuraavana
päivänä aamunkoitteessa Jumala antoi madon purra risiinikasvia, niin että se kuivettui.
8: Auringon noustua Herra pani kuuman itätuulen puhaltamaan, ja aurinko paahtoi Joonan päähän, niin että hän oli
nääntymäisillään. Silloin Joona olisi tahtonut kuolla, ja hän sanoi: "Parempi minun on kuolla kuin elää." 9: Mutta
Jumala kysyi Joonalta: "Onko sinulla mitään syytä olla suutuksissa risiinikasvin tähden?" Joona vastasi: "Kyllä on,
tahtoisin kuolla." 10: Herra sanoi: "Sinä suret risiinikasvia, vaikka et ole nähnyt vaivaa sen vuoksi etkä ole sitä
kasvattanut. Yhden yön se vain eli, yhden yön jälkeen se kuihtui pois. 11: Enkö minä säälisi Niniveä, tuota suurta
kaupunkia! Siellä on enemmän kuin 120.000 ihmistä, jotka eivät pysty edes tekemään eroa oikean ja vasemman
käden välillä, ja lisäksi paljon eläimiä."
David Pawson kirjoittaa kirjassaan kuinka hän kuuli kertomuksen valaankasvattajasta joka koulutti valasta ja
delfiiniä. Jossain vaiheessa tämä delfiini kuoli ja silloin tämä valas otti tuo delfiinin suuhunsa ja aina välillä tuli
tämän delfiinin kanssa meren pintaan ottamaan happea. Kolmepäivää valas jatkoi tätä toimintaa. Delfiini ei tullut
henkiin, mutta tässä on vähän samanlainen kuvio kuin Joonan kirjassa. Kolmepäivää ja sitten valas sylkäisi
Joonan rannalle. Jeesus ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, mutta kolmantena päivänä heräsi henkiin.
Vielä toinen kertomus valaankalastajista joiden vene kaatui, vihastuneen valaan hyökätessä sitä kohtaan.
Veneessä olevat muut kolme kalastajaa selviytyvät mutta neljäs kalastaja James Bartley merkittiin lokikirjaan
hukkuneeksi ja kuolleeksi tai niin he luulivat. Jossain vaiheessa kalastajat saivat tuon valaan pyydystettyä ja kun
he olivat avaamassa valaan vatsaa, he huomaavat että siellä on jonkinlaista liikettä.
Valaanvatsa avatiin ja sieltä löydetään James Bartley elävänä, mutta syvässä koomassa. Selvästikin hän oli elossa
ja hengitti. Muutamien päivien päästä hän palasi koomasta elämään ja eli onnelisesti elämänsä loppuun asti.
Valaan vatsahapot olivat polttaneet hänen kehonsa niiltä kohdista missä ei ollut mitään vaatteita suojaamassa
ihoa, joten hän oli elämänsä loppuun asti hyvin erikoisen näköinen.

Olikohan myös Joona joka tuli pelastetuksi Jumalan toimesta valaanvatsasta erikoisen ja pelättävän näköinen ja
sen takia koko Ninive uskoi häneen?
Uskon että tämä kertomus Joonasta on tosi ja että kaikki Niniven asukkaat, jotka näkivät hänen kulkevan pitkin
katuja valaan vatsahappojen polttamana oli peloittava ilmestys ja kertomus Israelin Jumalan voimasta, joka pystyy
jopa herättämään kuolleet eloon.

Kahdeksan Jumalan ihmetekoa tässä kertomuksessa:
1. Joona 1:4: Laivan ehdittyä ulapalle Herra nostatti ankaran myrskyn. Se oli niin raju, että laiva oli vähällä
hajota.
2. Joona 1:7: Merimiehet sanoivat toisilleen: "Heitetään arpaa, että saamme tietää, kenen takia tämä onnettomuus
on kohdannut meitä!" Miehet heittivät arpaa, ja arpa osui Joonaan.
3. Joona 1:15: Sitten he tarttuivat Joonaan ja heittivät hänet mereen. Meren raivo laantui heti.
4. Joona 1:17: Mutta Herra pani suuren kalan nielaisemaan Joonan. Joona oli kalan vatsassa kolme päivää ja
kolme yötä.
5. Joona 2:10: Sitten Herra käski kalan oksentaa Joonan kuivalle maalle.
6. Joona 4:6: Silloin Herra Jumala pani risiinikasvin kasvamaan Joonan yläpuolelle, varjoksi hänen päänsä
päälle ja helpottamaan hänen murheellista oloaan. Ja Joona iloitsi kovin tästä risiinikasvista.
7. Joona 4:7: Mutta seuraavana päivänä aamunkoitteessa Jumala antoi madon purra risiinikasvia, niin että se
kuivettui.
8. Joona 4:8: Auringon noustua Herra pani kuuman itätuulen puhaltamaan, ja aurinko paahtoi Joonan päähän,
niin että hän oli nääntymäisillään.
Otteita David Pawsonin kirjasta Unlocking the Bible
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TULE KUUKASITUKIJAKSENI
kutsun sinua tukijakseni jollain
summalla kuukausittain. Summan
ei tarvitse olla mikään suuri vaan
juuri sinulle sopiva. Esim 5 euroa,
10 euroa, 20 euroa kuukaudessa
kaikki avustus tulee tosi
tarpeeseen.

Tarvitsen uusia tukijoita
matkojeni tukemiseksi. Tulemme
tekemään missioita kylissä ja
kaupungeissa. Paikallisilla ei ole
sellaisia rahoja, joten yleensä WEO:n
täytyy maksaa kaikki kustannukset
mukanaoleville pastoreille (auto
+bensat+ruoka+asuminen).
Helmikuussa olen Sri Lankassa
jMaaliskuu Malesiassa, Malaysiasta
Thaimaahan ja sieltä jos Herra suo
Filippiineille Manilaan.
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HAASTEENA 2015
Kaikki missiot varoja
matkustamiseen 2000 euron
vajaus ja sitten uusin haastesiin
uusia tukijoita
Matkan varrella tuemme kaikkia ihmisiä
niiden lahjoitusten mukaan mitä tilille
kertyy.
SIUNAUKSIN KRISTIINA
PS.JEBASON AVUSUTS
TIRUVANNAMALAI
Pastori Jebason F Samuel. avustus
jatkuu. Mikäli haluat auttaa häntä hänen
työnsä tukemisessaan niin voit osallistua
siihen alla laittamalla itsellesi sopivan
summan Weo:n tilille allaolevalla
viitteellä.

Kesäkuussa 2014 hänen kotiinsa
murtauduttiin ja häneltä vietiin
asiakkaiden omistamaa kultaa n.300.000
Herra on tehnyt suuria ihmeitä Intiassa rupian eli 3800 euron arvosta. Nyt
asiakkaat ovat vaatimassa rahojaan
ja uskon että ne tulee jatkumaan tänäkin
takaisin. Tähän menessä olemme
vuonna 2015
keränneet 70.000 INR tähän kolehtiin ja
haastan sinut edelleen osallistumaan
NORDEAN TILILLE
tähän avustukseen.

World Evangelism Organisation ry
FI68 10253000254204
VIITE 5555
TAI MAKSA LUOTTOKORTILLA
PAYPAL LINKIN KAUTTA:
http://www.weo.fi/tue-tyota

Jäljellä on 150.000 INR + uusia haasteita
onnettomuus jokna tuli maksamaan
32.000 INR johon annoimme 8.000INR
NÄIN OLLEN HAASTAN JOKAISEN
OSALLISTUMAAN PASTORI
JEBASONIN AVUSTUKSEEN.
SINULLE SOPIVALLA SUMMALLA.

NORDEAN TILILLE
World Evangelism Organisation ry
FI68 10253000254204
VIITE 5050
Kiitos avustasi !
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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 tarvitaan vielä varoja
yläkerran lattian rakentamiseen.
Yläkerranhuoneen lattia 32.000 INR =
450€
Lahjoitukset voi maksaa tilille Nordea
FI61 1244 3500 0745 11/ Weo/ Dalit-lapsi
projekti
Oman lapsen tukiraha vuodesta 2015 on
25 € kuukaudessa. Tai sitten voit tukea
muuten vain itsellesi sopivalla summalla
kuukaudessa
Viestiin ; Usambadin orpokoti

SAIMME KAIVONKAIVUURAHAT
KERÄTTYÄ 2014 ! KIITOS KAIKILLE
LAHJOITTAJILLE!!!
Lahjoitimme tähän 1050 euroa
( 29.12.2014)
Ostin 29.1.2015 yläkertaan
kolmetuuletinta joiden hinta oli
yhteensä 3900 INR=

Mercy Home- orpokoti
Lahjoitukset voi maksaa tilille
Nordea
FI61 1244 3500 0745 11/ Weo/
Dalit-lapsi projekti
Viestiin : Mercy Home Orpokoti
Oman lapsen tukiraha vuodesta
2015 on 25 € kuukaudessa. Tai
sitten voit tukea muuten vain
itsellesi sopivalla summalla
kuukaudessa
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Usambadi Love& Care home

Mercy Home Tiruvannamalai

WOLRD EVANGELISM ORGANISATION WWW.WEO.FI Tue työtä
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TULE TUKIJAKSENI

Lähde tukemaan työtäni kuukausittain
Esim.
5-10-15-20,50,100 euroa kuukaudessa ?
Kapkaupunki,Intia,Malesia, Sri Lanka,Taimaa, Usa 2015

Luotan täysin Herraan ja siihen että Hän tuo avun
Siinä hän tarvitsee Sinua !
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. Viitteetön maksu maksaa enemmän
yhdistykselle, kuin sellainen lahjoitus, missä on viitenumero.
Tue kuukausittain vaikka 5 eurolla tai anna kertalahjoitus esim. Vapaaehtoinen
jouluraha
World Evangelism Organisation ry
Nordea

FI68 1025 3000 2542 04

Kaikkeen toimintaan viite 5555

BIC NDEAFIHH

Intia Dalit-lasten orpokodin kummityö Usambady ja Mercy Home tilinro:
FI61 1244 3500 0745 11 / Weo/ Dalit- lapsi projekti Viesti: Usambady tai Mercy Home
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 !!!!!

Siunauksin Kristiina
Type to enter text
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