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Matkalla...

Minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä
merta ollut enää. Näin, kuinka pyhä kaupunki, uusi Jerusalem, laskeutui taivaasta Jumalan luota juhlaasuisena, niin kuin morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten. Ilmestyskirja 21:1-2
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Kuinka parantaa
sairaita
jatkoa ed. numerosta
viimeinen osa

Valmistautumista
maailmalle
sivut 2

Toisinaan tämä
voima on niin
voimakas että et
pääse edes
liikkumaan.
sivut 4- 5

TEE UUDEN VUODEN
LAHJOITUS

Työt jatkuu 2015

APUASI TARVITAAN
TEE LAHJOITUKSESI
HETI

Etelä-Afrikka, Intia,
Malesia, Sri Lanka,
Thaimaa

sivut 6- 7
Tule kuukausi
tukijakseni

Usambadi ja
Tiruvannamalai

Koko luomakunta odottaa hartaasti
Jumalan lasten ilmestymistä!

tiedämme, että koko luomakunta yhä

Uusi Vuosi Ihanaa!
Kaikki vanhat asiat on haudattu ja
olemme astuneet uuteen. Iloinen
odotus kaikkeen siihen mitä
Herralla on varattuna tähän vuoteen
2015.

Room.8:18-22

Miten vietit vuodenvaihteen?
Me olimme kirkolla ylistämässä ja
kiittämässä Herraa menneestä
vuodesta ja tulevasta! Tänä vuonna
suuri Hengenaalto tulee
koskettamaan monia kansakuntia.
Taivaan ikkunat on auki ja sieltä
virtaa elävää vettä, joka virkistää ja
parantaa.

huokaa ja vaikeroi synnytystuskissa.

HYVÄÄ UUTTA VUOTTA 2015

Koko luomakunta odottaa hartaasti

Jumalan lasten ilmestymistä. Kaiken
luodun on täytynyt taipua

Herra minä rukoilen, että sinä
vapautat siunausten sateet Suomen
kansan ylle ja kaikkien muidenkin
kansojen ylle. Kansojen ja
kansakuntien ylle. Että tämä vuosi
on siunausten vuosi ja riemuvuosi !
Armon aikaa ja että saamme kaiken
takaisin mitä paholainen on meiltä
varastanut meidän
perintömmeosamme sinussa . Että
tämä vuosi on se vuosi jolloin me
tulemme tuntemaan sinut ja sinun
tahtosi meidän elämässä.
Synnytysten vuosi ja
kaksinkertaisten siunausten vuosi.

katoavaisuuden alaisuuteen, ei omasta
Luomakunta huokaa
synnytystuskissaan
tahdostaan, vaan hänen, joka sen on
Rukoilkaa lapset rukoilkaa. Rukous
Minä päättelen, etteivät nykyisen ajan alistanut. Luomakunnalla on kuitenkin
tuo voiman synnytykseen
kärsimykset ole mitään sen kirkkauden toivo, että myös se pääsee kerran pois
rinnalla, joka vielä on ilmestyvä ja
tuleva osaksemme.

katoavaisuuden orjuudesta, Jumalan

Siunaavin ajatuksin Kristiina

lasten vapauteen ja kirkkauteen. Me
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Ja minä kuulin valtaistuimen luota voimakkaan äänen, joka sanoi: "Katso, Jumalan asuinsija
ihmisten keskellä! Hän asuu heidän luonaan, ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on
heidän luonaan, ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei
murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut." Valtaistuimella istuva lausui:
"Uudeksi minä teen kaiken." Hän sanoi: "Kirjoita nämä sanat muistiin. Ne ovat luotettavat ja
todet." Ilmestyskirja 21: 3-5

Joulukuussa oli paljon toimintaa aina 16 pvään asti. Silloin oli viimeinen tapahtuma Park alueella jolloin noin 2000 lapselle jaettiin
joululahjat. Tämä on joka vuotinen tapahtuma Lofdal yhteisössä. Samalla alueella olin huumeista ja alkoholista kuntoutettavien
nuorten miesten kanssa, kertomassa heille Taivaan valtakunnan periaatteista ja rukoilemassa. Joulukuussa vietettiin häitä,
hautajaisia ja syntymäpäiviä. Sain rukoilla ja auttaa ihmisiä kaduilla ja ostaa heille ruokaa ja osallistua tietysti kaikkiin Herätys
kokouksiin. Sairaat paranivat ja kuurot saivat kuulonsa, mahtavia todistuksia myös Joulukuussa. Missä on Herran henki siellä on
parannus ja vapautus. Joululounaalla olin ystäväni kotona ja ruokaa oli riittävästi, aivan kuin Suomessa täällä syödään paljon. Eräänä
päivänä olin jopa uimarannalla uimassa. Täällä on nyt siis kesä ja kesälomat kouluista, hellettä piisaa. Usein tulee mieleen Suomi ja sen
ihana viileys, kun istun huoneessani ja sisällä on +30°.
Nyt valmistelen matkaani maailmalle ja ohjelmassa on useita maita. Hengessäni olen kokenut kuinka minua viedään kohti Intiaa ja
Aasiaa ja siellä olevia saaria. Sain myös profetioita näistä muutamilta profeetoilta ja Herra on myös näyttänyt minulle näitä paikkoja
hengessäni. Nyt olen ollut tällä Uskonkävelyllä aina elokuusta 2012 lähtien ja aika menee joutuisasti kun tekee työtä Herralle 24/7.
Tuhansien ihmisten elämä on muuttunut matkatessani. Herra tekee suuria ihmeitä. Kiitos siitä että olet ollut mukana, yksin en
pystyisi tekemään mitään. Sanassa sanotaan: “Siitä, mitä omistat, anna Herran kunniaksi uhrit, kaikesta sadostasi paras osa.” San.
3:9 Eli kaikki mitä olet antanut työni tukemiseksi on mennyt Herralle ei minulle. En tee tätä työtä itselleni, enkä siksi että saisin
kunniaa itselleni vaan kaikki kuuluu Herralle. Olen johdattanut satoja ja taas satoja ihmisiä Herralle ja sain juuri muistutuksen eräältä
pastorilta Intiasta, että minun ei pitäisi unohtaa niitä, joita olemme yhdessä vieneet kasteelle näiden vuosien aikana varmaan n. 1000
ihmistä. Raamatusta löytyy 500 eri jaetta mitkä kehottaa meitä rukoilemaan, 500 jaetta missä puhutaan uskosta ja 2000 jaetta
missä puhutaan antamisesta. Antaminen on siis yksi Jumalan valtakunnan periaatteista, “Antaessaan saa”, “Herra antoi ainoan
poikansa”. Aina kun kun lasket jotain kädestäsi Jumalan valtakunnan töihin Herra vapauttaa jotain omasta kädestään sinulle. Tämän
vuoden 2015 vaje on 5000€, joka on profetoitu minulle, jotta voin huoletta jatkaa matkaani tammikuun 25 pvä, jolloin lennän Intiaan
kuukaudeksi. Nämä rahat menee lentolippuihin, asumiseen ja hyväntekeväisyyteen matkan varrella. Eräs henkilö sanoi, että hän olisi
niin halunnut lähteä erään evankelistan matkaan voittamaan sieluja Herralle, mutta hänellä ei ollut siihen mahdollisuutta. Hän oli
antanut tälle evankelistalle 100 dollarin lahjoituksen. Herra puhui tälle henkilölle, että sinähän olit siellä mukana. Herra sanoi että
jokainen joka antaa omastaan on mukana vaikkakaan ei olisi fyysisesti paikalla ja ei kaikilla olekaan siihen mahdollisuutta.
Matka kohti Intiaa alkaa 25.1 ja sieltä lennän kuukaudeksi Sri Lankaan, Sri Lankasta kolmeksi kuukaudeksi Malesiaan ja sieltä
Thaimaahan ja Manilaan Jos Herra suo... Kiitos kuluneesta vuodesta 2014 siitä että olet minua tukemassa rukoillen ja taloudellisesti
tukien . Siunauksin Kristiina
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jatkuu marraskuun kirjeestä 2014

Varasto taivaassa ja Nauru parantaa (viimeinen osa)
Monet tämän ajan evankelistat ja pastorit todistavat siitä, kuinka Jumala on näyttänyt heille varaston
taivaassa, missä on ollut erilaisia ruumiin osia. Varasto, mistä voimme vain pyytää uuden osan kehoomme,
joka pitäisi uusia tai sellaista osaa mikä meiltä puuttuu kokonaan. Olen myös saanut useita todistuksia
tällaisista ihmeistä mitä Jumala on tehnyt ihmisille. Meidän pastori syntyi ilman toista munuaista, hän kävi
sairaalassa muutamia viikkoja sitten .Siellä todettiin että hänellä on molemmat munuaiset olemassa, tätä
ihmeteltiin suuresti. Kaikki on mahdollista Jumalalle.
Voimme lukea luomiskertomuksesta kuinka Jumala loi ihmisen Sanallaan.Hän sanoi: "Tehkäämme ihminen,
tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme 1 Moos. 1: 26
eli Jumala loi ihmisen ja kaiken mitä hänessä on Hän tietää jokaisen osan sinussa koska hän on luonut
kaiken, miksei Hän voisi siis luoda uutta osaa, jos jokin näistä meidän kehon osista menee rikki
ja Roomalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa : Monen kansan isäksi (Abraham) minä olen sinut asettanut” sen
Jumalan edessä, johon hän uskoi ja jotka kuolleet eläväksi tekee ja kutsuu olemattomat, ikään kuin ne
olisivat. Room.4:17
eli Hän kutsuu kuolleet eläväksi ja olemattomat olemaan
Voimme myös lukea Jeesuksen elämästä kuinka hän paransi:
Ja Jeesus lähti sieltä ja tuli Galilean järven rannalle; ja hän nousi vuorelle ja istui sinne.
Ja hänen tykönsä tuli paljon kansaa, ja he toivat mukanaan rampoja, raajarikkoja, sokeita, mykkiä ja
paljon muita, ja laskivat heidät hänen jalkojensa juureen; ja hän paransi heidät,
niin että kansa ihmetteli nähdessään mykkäin puhuvan, raajarikkojen olevan terveitä, rampojen kävelevän
ja sokeain näkevän; ja he ylistivät Israelin Jumalaa. Matt.15: 29-31
eli näemme näistä kertomuksista kuinka Jumala on luonut uusia kehon osia näille ihmisille!
Ajatelkaa, että olisitte olleet siellä kun Jeesus kulki Galileassa. Kaikki hän paransi: ”oli raajarikkoja joille
luotiin jotain uutta ja sokeat jotka saivat näkönsä, mykät jotka puhuivat jne”
Mikä sekamelska siitä syntyisikään jos Jeesus kulkisi nyt keskuudessamme näitä ihmeitä tekemässä? Mutta
hän sanoi: Minun pitää nyt poistua Isän luo, mutta tietäkää se, että kaikki valta on annettu teille ja että
minun nimessäni te tulette tekemään vielä suurempiakin tekoja kuin minä. Jeesuksen omina ja Häneen
uskovina meillä on tämä mahdollisuus olla hänen käsinään ja jalkoinaan. Ja miksi me emme haluaisi olla?
Tämä on nyt tätä päivää kirkoissa ja kaduilla, ihmeitä tapahtuu ja parantumsia tapahtuu Jeesuksen nimessä!
Ja minä annan teille uuden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän
ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Hes.36:26
Olen rukoillut useissa kokouksissa, että Jumala antaisi niille ihmisille uuden sydämen, joilla on ollut
sydänsairaus ja olen tuntenut hengessäni kuinka jotain on tapahtunut ja uskon että näin on tapahtunut. Myös
muita sisäelimiä olen pyytänyt sellaisten tilalle jotka olen tiennyt että ne eivät ole enää toiminnassa. Esim.
sokeritauti jolloin haima ei toimi tai jos maksan toiminta on heikko tai yleensä jokin elin on viallinen
kehossa, silloin olen pyytänyt, että tämä rukoiltava ihminen saa uuden elimen sairaan tilalle. Olen nähnyt
kuinka taivaat ovat auenneet ja sieltä on laskettu jotain alas tähän ihmiseen ja uskon että tämä ihminen on
parantunut ja saanut sen mitä olemme rukoilleet.
Olen nähnyt myös ihmeitä, jossa ihmisillä ei ole ollut hampaita ja he ovat saaneet uudet hampaat kultaiset
hampaat. Joissain herätyskokouksissa ihmisille on kasvanut ruumiin osia paikkoihin, missä ei ole ollut
mitään esim. käsiä ja jalkoja.
Jumala sanoi : Tulkoon valo ja se tuli, uskokaamme että se mitä rukoilemme tapahtuvaksi rukoillessamme
että se tapahtuu siinä !
Aamen !
Ja toisena sapattina hän meni synagogaan ja opetti: Siellä oli mies, jonka oikea käsi oli kuivettunut.
"Ojenna kätesi". Mies teki niin, ja hänen kätensä tuli jälleen terveeksi. Luuk.6:6, 10
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Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei
ole syntynyt näkyväisestä Heb.11:3
Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja
suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö,
ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa. Joh.14:12-13
Meidän täytyy uskoa Jeesukseen, ja Jumalan Sanaan. Se on ainut asia mitä meidän pitää tehdä. Häneen
uskomalla nämä ihmeet tapahtuvat.
Olen ollut herätyskokouksissa, missä meno on ollut tosi vauhdikasta ja Pyhä Henki on kaatanut ihmisiä
maahan voimallaan.
Minusta se on mahtava kokemus kun voi kaatua Pyhästä Hengestä. Yleensä menen hakemaan sitä, että voin
levätä ja olla Hänen läsnäolossaan. Kokemuksesta tiedän että olemme Jumalan voiman alla. Tiedän myös,
että siinä voiman alla tapahtuu asioita. Voit saada siinä näkyjä ja visioita ja samalla sinua hoidetaan ja
parannetaan. Toisinaan sinä saat vain levätä Herran läsnäolossa ja sekin parantaa sinua ja uskon että siinä
aina tapahtuu jotain vaikka et sitä heti kokisikaan.
Toisinaan tämä voima on niin voimakas että et pääse edes liikkumaan.
Näin minulle kävi kerran kun olin Amerikassa. Se mitä tapahtui Paavalille, kun Pyhä Henki sitoi hänet ja
hänen piti matkustaa takaisin Jerusalemiin ja tulla siellä vangituksi ja sieltä kuljetetuksi Roomaan.
Lopetimme juuri kokouksen ja palasin takaisin istuimelleni, kun Pyhä Henki tuli ja sitoi käteni ja jalkani. En
päässyt liikkumaan. Tunsin kuinka kyyneleet valuivat poskillani, mutta en voinut pyyhkiä niitä pois.
Hengessä koin kuinka nousin ylös korkeuksiin, mutta en nähnyt mitään. Puhuin Jeesukselle ja sanoin: Mitä
tämä merkitsee, avaa silmäni jotta voin nähdä. Silmäni avattiin ja näin kuinka Jeesus seisoi oikealla
puolellani ja suuri enkeli seisoi vasemmalla puolella ja puhalsi isoon trumpettiin. Edessäni avautui näkymä
suureen kultaiseen kaupunkiin. Tiesin että kaupunki oli Uusi Jerusalem ja tiesin että elämäni tulisi
muuttumaan. Mistä Jeesus kertoikin minulle. Ilmestyskirja 21
Pyhä Henki täyttää sinut naurulla ja koet kuinka vatsasi kuplii iloa ja et voi kuin nauraa. Nauru tekee hyvää,
se vapauttaa ja parantaa. Ilo Herrassa on väkevyytemme ja koen että näin Jumala haluaa hoitaa sinua ilolla .
Siinä nauraessasi unohdat kaiken muun ja unohdat myös sairautesi ja kärsimyksesi ja ilo tulee elämääsi.
Ehkä oma synkkyytesi on estänyt sinua parantumasta ja näin nauramalla olet parantunut ja vapautunut.
Nauru Parantaa..
Jumalaa ei voida laittaa laatikkoon hän tekee asioita ihan niin kuin hän haluaa tehdä vaikka naurunkin
kautta. Hän haluaa aina parantaa ja tapoja hänellä on monia!
Odota aina että Jumala toimii kun olet siinä
Tuska viiltää minua luihin ja ytimiin, kun vihamieheni herjaavat minua ja huutelevat kaiken päivää: "Missä
on Jumalasi?" Miksi olet masentunut, sieluni, miksi olet niin levoton? Odota Jumalaa! Vielä saan kiittää
häntä, Jumalaani, auttajaani. Ps. 42: 10-11
Ole Rohkea!
Puhu auktoriteetilla ja työskentele rakkaudessa !!
Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta
vaikuttava usko Gal.5:6
Usko että sinä olet Jeesuksen ruumis ja että sinä työskentelet hänen kansaan. Että te olette yhtä.
Enää en enää elä minä vaan sinä minussa..
Että sinä elät Hänelle ja Hän sinulle!
Tähän päättyy kirjoitukseni Kuinka Parantaa Sairaita Nämä on kirjoitettu Pastori pariskunta Charles
and Frances Hunterin oppeja mukaellen.
Siunauksin Kristiina
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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
Intiassa sieltä menen Sri Lankaan ja
Sri Lankasta Malaysiaan,
Malaysiasta Thaimaahan ja sieltä jos
Herra suo Filippiineille, Manilaan.
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onnistuisi. Matkat, lennot,
asuminen
Matkan varrella tuemme kaikkia ihmisiä
niiden lahjoitusten mukaan mitä tilille
kertyy.
SIUNAUKSIN KRISTIINA

PS.JEBASON AVUSUTS
TIRUVANNAMALAI
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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.
Yläkerranhuoneen lattia, sähköt ja
tuulettimet n. 40.000 INR = n. 516 €
A/c jäähdytin n. 30.000 INR = n. 390 €

Pastori Jebason F Samuel. avustus
Lahjoitukset voi maksaa tilille Nordea
jatkuu. Mikäli haluat auttaa häntä hänen
työnsä tukemisessaan niin voit osallistua FI61 1244 3500 0745 11/ Weo/ Dalit-lapsi projekti
siihen alla laittamalla itsellesi sopivan
Oman lapsen tukiraha vuodesta 2015 on
summan Weo:n tilille allaolevalla
25 € kuukaudessa. Tai sitten voit tukea
muuten vain itsellesi sopivalla summalla
viitteellä.
kuukaudessa
Kesäkuussa 2014 hänen kotiinsa
Viestiin ; Usambadin orpokoti
murtauduttiin ja häneltä vietiin
asiakkaiden omistamaa kultaa n.300.000 Olemme tukeneet Usambadin orpokotia
vuonna 2014 yhteensä n.2000 € +
rupian eli 3800 euron arvosta. Nyt
asiakkaat ovat vaatimassa rahojaan
SAIMME KAIVONKAIVUURAHAT
Herra on tehnyt suuria ihmeitä Intiassa
takaisin. Tähän menessä olemme
KERÄTTYÄ ! KIITOS KAIKILLE
ja uskon että ne tulee jatkumaan tänäkin keränneet 70.000 INR tähän kolehtiin ja
vuonna 2015
haastan sinut edelleen osallistumaan
LAHJOITTAJILLE!!!
tähän avustukseen.
NORDEAN TILILLE
Lahjoitimme tähän 1050 euroa.
NÄIN OLLEN HAASTAN JOKAISEN
Rakennustyöt alkaa tammikuussa 2015
World Evangelism Organisation ry
OSALLISTUMAAN PASTORI
FI68 10253000254204
JEBASONIN AVUSTUKSEEN.
Mercy Home- orpokoti
SINULLE SOPIVALLA SUMMALLA.

VIITE 5555

Lahjoitukset voi maksaa tilille Nordea

TAI MAKSA LUOTTOKORTILLA

NORDEAN TILILLE

FI61 1244 3500 0745 11/ Weo/ Dalit-lapsi projekti

PAYPAL LINKIN KAUTTA:

World Evangelism Organisation ry

Viestiin : Mercy Home Orpokoti

http://www.weo.fi/tue-tyota

FI68 10253000254204

Oman lapsen tukiraha vuodesta 2015 on
25 € kuukaudessa. Tai sitten voit tukea
muuten vain itsellesi sopivalla summalla
kuukaudessa

VIITE 5050
TEE UUDEN VUODEN LAHJOITUS
APUASI TARVITAAN
TEE LAHJOITUKSESI HETI

Kiitos avustasi !

Olemme tukeneet Mercy Home orpokotia
vuonna 2014 yhteensä n.500 €

HAASTEENA 2015
on kokonaisuudessaan 5000€
summa, jotta tämä kaikki
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Usambadi Love& Care home

Mercy Home Tiruvannamalai
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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 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
7

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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