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Matkalla

Minä olen Herra, kaikkien luotujen Jumala. Onko minulle mikään mahdotonta?
WOLRD EVANGELISM ORGANISATION WWW.WEO.FI

Vengaajavellur ja
Pitsanandal
Ihania kylä missioita
Sivu 3

Intiassa
Herra tekee ihmeitä
elämässämme
Sivu 2

MAALISKUU 2014
Usambadi ja Mercy
Home vierailut

Iltapäiväkerho
Usambadissä ja Lapsia
katsomassa Mercy
Homessa.
Sivu 2

Yörukouskokous

sain jakaa Herran
Rakkautta ja Iloa!

WOLRD EVANGELISM ORGANISATION WWW.WEO.FI

Mahtava matka
tiedossa!
Sivu 5

toteutettua näkyäni joka on euroissa n.1200 €
- 1450 €. Mikäli haluat osallistua tähän
Kirjeen lopusta löydät lahjoitustilin
numeron. Viesteihin laita 5555 ja
lähetyskoti.Tämä olisi aivan mahtava juttu!!!

Saavuimme Jhansin ja Benecian kanssa
Tiruvannamalaihin maaliskuun alussa.
Jhansi tuli Chennaista ja Benecia EteläAfrikasta. Meillä oli vaikeuksia ihan
kaikkien asioiden kanssa, tuntui että
Paholainen yritti kaikkensa jotta se voisi
keskeyttää matkamme. Rukoilin ja
paastosin. Voi miten tämä kuukausi opetti
minua.

Minä jatkoin työtäni Tiruvannamalaissa ja
asuin loppuajan yksinäni tätä isoa kotia.
Oikein mukava vaihteeksi olla tälläisessä
paikassa asumassa. Puolitoistavuotta olen
asunut pienessä huoneessa, ensin Intiassa ja
sitten Kapkaupungissa. Huhtikuun alusta
siirryn Usambadiin viikoksi ja sieltä jatkan
matkaani Coimbatoreen mistä on tosi vaikea

Nyt Ilmoitttautmiset
israelin matkalle

Sivu 3

Intia

Jhansi joutui lähtemään kotiin muutaman
viikon jälkeen. Hän oli hyvin heikko ja kipeä.
Jhansi sairastaa syöpää mutta hän halusi
ehdottomasti tulla mukaamme. Kodistaan
hän joutui sairaalaan, mutta sai muutaman
päivän jälkeen palata kotiin lepäilemään.
Urhea nuori nainen. Myös Benecia lähti
Chennaihin vain viikko Jhansin jälkeen.
Benecia on nyt Chansin kotona ja sieltä käsin
he tekevät työtä Herralle.

Pastori Harrisin
kirkossa ja Eph’Phata
Orpokodissa
jos tämä olisi vene
missä me nyt
istumme niin silloin
tämä vene
keikahtaisi ympäri
Sivu 4

Viimevuoden toukokuussa maksoimme
Kanimozhin sairaanhoitaja koulun opinnot
saamallani lahjoituksella.

Kanimozhi kotonaan Tiruvannamalaissa.
valmistuttuaan hän saisi 8.000-10.000r kk
palkan ja se olisi tosi hyvä tulo täällä

löytää asuntoa muutamaksi kuukaudeksi.
Vuoden sopimuksella vuokra asuntoja on
tarjolla hyvinkin edullisesti 5000-10.000R kk,
mikä on noin 60-120 euroa. Alussa tähän
lisätään välittäjä- maksu joka on yhden
kuukauden vuokran hinta.
Lähetyskoteja tai huoneita
Sain lähetystyöni alussa näyn missä
rakentelin asuntoja evankelistoille jotka
kiertelevät maailmaa. Nyt voisin aloittaa
ensimmäisen huoneen rakentamisen
Usambadissa. 100.00-120.000R saisin

Nyt vuosi on kulunut ja seuraava lukukausi
on alkamassa. Yhdityksellä ei ole yhtään
rahaa ja ei ole minullakaan joten en
todellakaan pysty häntä auttamaan. Tähän
jos mihin toivoisin sinun osallistuvan. Ei ole
suuresta summasta kyse 18.000 rupian kurssi
maksu eli 220 euroa. Olisi tosi ikävää jos
rahan puutteen takia hän joutuu
lopettamaan., näin olisi koko viimelukukausi
mennyt hukkaan. Itselläni ei ole tuloja
nimeksikään, vaan luotan täysin Herraan
että hän maksaa matkani ja elämiseni. Niin
kuin Raamatussa sanotaan evankelistojen
pitää saada palkansa evankeliumista eli olen
nk.“Uskon kävelyllä” 63 vuotiaana saan
eläkkeen jota voin sitten käyttää
evankeliointi matkoihini. Mutta sitä
odotelessa teen tätä ja Uskon Herraan että
hän tuo avun. Siinä hän tarvitsee sinua!
Ihanaa kevättä !!!
Siunauksin Kristiina

MAALISKUU 1
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INTIASSA
Saavuin Kapkaupungista Dohan kautta
Chennain lentokentälle Helmikuun 26 pvä
klo 3.30 ja Benecian kone saapui
Kapkaupungista Dubain kautta Chennain
lentokentälle klo 8.30. Samoihin aikoihin
tulivat Jhansi ja hänen veljensä Ebinessar
meitä vastaan. Menimme autolla heidän
kotiinsa ja asetuimme Chennaihin
seuraaviksi viideksi päiväksi.
Kävimme kaupungilla hankkimassa
tarvikkeita matkallemme. ja ostimme myös
Benecialle muutamia Intialaisia vaatteita
Totesimme että Amexin automaattikortilla
saa vain yhden ainoan pankin automaatista
rahaa. Tämä asian selvittämiseen meillä
meni yksi kokonainen päivä ja Benecia oli
tietysti huolissaan, miten selviytyä tästä
matkasta jos kortti ei toimi.
Lähdin Intiasta viime syyskuussa 2013 ja
olin iloinen että pääsin täältä pois, joten olin
ihan ihmeissäni kuinka nyt tuntuikin
hyvältä olla täällä.
Herra tekee ihmeitä meidän elämässä.
Chennaissa osallistuimme
rukouskokoukseen, missä tapahtui
parantumisia ja eräs rouva jolle rukoilimme
viimevuonna lapsettomuuden takia oli nyt
raskaana ja se oli upea todistus Herran
armosta.
Vierailimme myös Apostolisessa
seurakunnassa sunnuntaina 2 pvä
maaliskuuta ja
3pvä olimmekin jo matkalla kohti
Tiruvannamalaita Jhansi, Benecia ja minä.
TIRUVANNAMALAISSA Pastori Jebason
oli meitä vastassa ja hän vei meidän uuteen
kotiimme. Aivan siisti ja tilava koti meille
kaikille. On todellinen siunaus että
löysimme tälläisen asunnon läheltä
keskustaa . Seuraavana päivänä kävin
hakemassa kaikki tavarani Usambadin
varastosta ja näin asetuimme taloksi.
Siunauksin Kristiina
Muutama video Intiasta:
https://www.youtube.com/watch?
v=ONxqJ9jtouY&list=UUdA3Kld0XjazUCo9jRV2lA
ja
https://www.youtube.com/watch?
v=ONxqJ9jtouY&list=UUdA3Kld0XjazUCo9jRV2lA
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Usambadi Love &
Care keskus 5 pvä
Oli mahtava yllätys kuinka Herra oli
siunannut pastori Karnanin kotia uudella
asuintilalla, joka oli rakennettu talon
yläpuolelle. Olin tosi iloinen heidän
puolestaan! Neljän kuukauden aikana tämä
ihme oli syntynyt kuulemma lainan avulla
joka oli saatu pankista ja nyt he lyhensivät
tätä lainaa kuukausittain aina seuraavan
puolenvuoden ajan. Tilaa käytetään
koululaisten
iltaopiskeluun ja
talossa asuvien poikien
makuuhuoneena.
Koulun jälkeen lapset
ja nuoret saapuvat
tänne tekemään
läksyjään ja ennen kotiin lähtöään he saavat
illallisen. Yhteensä heitä on noin 50-60
lasta ja nuorta. Pastori Karnan kirkko on
aika kaukana heidän kodistaan, yhdessä
pienessä kylässä ja hänellä on sydämellä
rakentaa uusi kirkko- koulutus keskus joka
olisi lähempänä heidän kotiaan, ison tien
varrella.

Vierailu Mercy Home’ssa
Oli mahtavaa tavata
kaikki nämä upeat
lapset ja nuoret Mercy
Homessa. Täällä asuin
melkein koko viime
vuoden ennen kuin
lähdin Coimbatoreen ja sieltä EteläAfrikkaan.
Lapsia oli ikävä. Mercy ja Luben Kumar
olivat samalaisia kuin ennenkin mutta
lapset olivat kasvaneet. Jaoimme lapsille
ostamaamme kakkua ja samalla Benecia ja
Jhansi tutustuivat Mercy Homen
toimintaan ja sen johtajiin.

Pastori Harrisin
kanssa kylämissiolla
. Ensimmäinen

kylämissiomme oli ihan
kotimme lähellä
olevassa pienessä
kylässä. Benecia kertoi
upean todistuksen siitä
kuinka Jeesus pelasti hänen henkensä kun
hän oli aivan pieni vauva ja kuinka hänen
isänsä lupasi Jeesukselle että hän tulisi
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palvelemaan häntä koko ikänsä jos Hän ei
vain antasi Benecian kuolla. Näin Benecia
palasi henkiin ja hänen isänsä on nyt 73vuotias ja edelleen palvelee Herraa. Minä
puhuin Jeesuksen rakkaudesta. Kokouksen
lopussa rukoilimme vanhoille rouville ja
eräällä rouvalla näkö parani ja eräällä
rouvalla jalka ja lonkka parani. Usealla
lapsella oli kuumetta ja rukoilimme heidän
parantumisensa puolesta. Herra teki ihmeitä
ja merkkejä. Kiitos siitä Herra!

Pastori Jebasonin
kirkossa
Ylistimme
Englannin ja Intian
kielisillä
ylistylauluilla.
Benecia kertoi todistuksensa ja puhui
Herran sanaa, Jhansi oli tulkkina. Jhansi
ylisti kauniisti ja sitten minä jaoin
Herran sanaa parantamisesta ja siitä
kuinka meidän tottelemattomuutemme
johti meidät eroon Jumalasta ja syntiin.
Alkusynti joka on tuottanut niin paljon
erilaisia hedelmiä. Vaikka me kuinka
rukoilemme mitään ei tapahdu.
Rukoilemme näille hedelmille mutta
emme sille puulle mikä ruokkii näitä
hedelmiä.

Muistotilaisuus
Menin
muistotilaisuuteen
Suresin kotiin. Hänen
vaimonsa oli kuollut
auto-onnettomuudessa
kaksivuotta sitten.
Olin vähän ihmeissäni että he pitivät
tälläistä tilisuutta. Paikalla oli Lutherilainen
pastori ja tilaisuudessa laulettiin
minullekkin tuttuja virsiä Tamilin kielellä.
Jossain vaiheessa Herra sanoi minulle että
lue Raamatusta Jesaja 57:1-2 Vanhurskas
menehtyy, eikä kukaan siitä piittaa, hurskaat
otetaan pois, eikä kukaan ymmärrä, sillä
vanhurskas otetaan pois onnettomuutta
näkemästä Hän pääsee rauhaan; he saavat
levon jotka kulkevat oikeita teitä.
Vleesdaaissa, Etelä-Afrikassa eräs 83vuotias rouva kertoi kuinka hänen
miehensä oli hurskas Jumalaa pelkäävä
mies. Hän rakasti uimista ja
sukeltamista..
Sivulle 3
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sivulta 2
Rannikolle ajatui aina
aika ajoin tukkeja valtamerilaivoista.
Hän sukelteli näiden tukkien alitse,
mutta eräänä päivänä kun hän oli
sukeltelemassa tälläinen tukki missä oli
iso naula, osui hänen päähänsä ja lävisti
hänen päänsä ja hän kuoli heti.
Seuraavana yönä Jumala näytti tälle
rouvalle unen missä hänen miehensä
tuli hänen luoksensa, mutta nyt hänen
kehonsa oli täynnä kasvaimia. Tästä hän
oli ymmärtänyt että Jumala oli ottanut
hänet pois tästä maailmasta ettei hän
joutuisi kärsimään tälläistä tuskallista
kuolemaa. Jesajassa kirjoitetaan juuri
tästä ja tämä sama kohta Raamatusta
tuli mieleeni kun olin tuossa muisto
tilaisuudessa.
Olin iloinen kun sain jakaa tämän
todistuksen heidän kanssaan. Miksi
moisia palvojaisia koska hän on jo
Herran luona, miksi surra kun meidän
pitäisi iloita kun hän on päässyt Herran
luo näkemästä pahempaa.
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nuoria rohkaistiin opintoihin.Mahtavaa työtä
Herra tekee näiden ihmisten keskuudessa

Pastori Jebason ja Pastori Harris tulivat meille
vierailulle ja Pastori Jebasonilla oli mukanaan
yksi mies hänen kirkosta.
Tämän miehen sisällä näin kuoleman ja
samalla haistoin kuoleman hajun
sieramissani. Pyysin että rukoilisimme tälle
miehelle. Kun koskin häneen hän kaatui
Pyhä Hengen voimasta lattialle ja kuoleman
henki lähti hänestä. Kyyneleet virtasivat
hänen poskillaan ja iloitsimme hänen
vapautumisestaan.
Kiitos Herralle
LÄhdimme skootterilla
poliisi asemalle ja sieltä
takasin palattuamme
tunsin kuinka Pyhä
Henki kehoitti minua
ajamaan Tiruvannamalain vuoren ympäri.
Innolla odotin että Pyhä Henki pysäyttäisi
minut oikean ihmisen kohdalla ja näin
kävikin. Ensin näin tämän miehen istuvan
toisella puolella tietä ison puun alla.Jouduin
ajamaan jonkin matkaa eteen päin ennen
kuin pystyin kääntämään skootteriani ja kun
tulin kyseisen puun luo hän olikin jo
lähtenyt ajamaan pyörällänsä . Ajoin
pikaisesti hänen luokseen ja kysyin jos hän
puhuu englantia ja hän vastasi että:
“puhun” . Kerroin kuinka olin tullut hänen
luokseen Jumalan johdattamana ja tiesin että
Jumalla on hänelle jotain kerrottavaa.
Siunasin häntä ja kerroin hänelle Jeesuksen
rakkaudesta ja lopussa hän kysyikin että
missä me työskentelemme täällä
Tiruvannamalaissa. Kerroin hänelle
seurakuntamme sijainnin ja kutsuin hänet
meidän kokoukseemme seuraavana
sunnuntaina. Herra Hyvä On!

Kotikokous ja
yörukouskokous
Tiruvannamalaissa
Evankelista John
Paulin kanssa
Meillä oli Benecian kanssa hyvin voimallinen
kotikokous missä saimme rukoilla
kahdellekymmenelle rouvalle! Parantumisia ja
vapautumisia tapahtui. Rouvat sanoivat että
toimme tulessamme Iloan heidän kotiinsa.
Sanoikin että Ilo Herrassa on väkevyytemme! Ja
niin me nauroimme ja ylistimme Herraa. Ilo
vapauttaa ja parantaa !!! Kiitos Herra

Perjantai

yönä olin
Danish Missionin
koululla
rukoukskouksessa
missä sain jakaa
Herran Rakkautta ja
Iloa! Tämä kansa
tarvitsee vapautusta ja Iloa Herrassa.
Lopussa kaikki olivatkin hymyssä suin
Kävimme Benecian ja Jhansin kanssa
Vegaajavellurissa
ja muutamat jopa tanssahtivat lattialla!
Pastori Karnanin
Kokous alkoi kello 22.00 ja päättyi
kirkossa puhumassa
seuraavana aamuna klo 5.00.
nuorille ja
Kokouksen päättyessä rukoilin
rukoilemassa kylän
muutamalle rouvalle ja he sanoivat että
asukkaille .Tämä kylä
Herra paransi, että kipu poistui ja
on aivan mahtava pieni kiitimme Herraa. Sitten saapui eräs mies
kylä ja odotan innolla että Herra vuodattaa
ja kun laitoin käteni hänen päälleen hän
henkensä kaikkien näiden ihmisten ylle jotta
alkoi vääntelehtiä kuin käärme ja päästi
he voivat vapautua eri hengistä ja
omituisia ääniä ja huutoja suustaan.
henivalloista.
Pakotin miehen makaamaan lattialle ja
jatkoin rukoilemista ja sitten näin
Myös Pitsanandalin kylässä oli mahtavaa
vierailla. Joka kerta Herra tekee jotain uutta
kuinka hän vapautui erilaisista hengistä.
näiden ihmisten keskuudessa. He ovat hyvin Tämä on hyvin yleistä täällä. Se on
avoimia Jeesukselle ja pelastukselle. Ilta
seurausta siitä että he palvovat näitä
meni nuorten kanssa laulaessa ja rukoilessa.
erilaisia Jumaliaan. Nyt hän oli vapaa ja
Vanhemmille rukoiltiin parantumista ja
iloitsi elämästään.

Vengaajavellur ja
Pitsanandal

WOLRD EVANGELISM ORGANISATION WWW.WEO.FI
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Pastori Harrisin
kirkossa
Sunnuntai aamuna
menimme autolla Ps
Harrisin ja hänen
vaimonsa kanssa
kirkolle. Paikalle tuli
noin viisitoista ihmistä ja useimmat heistä oli
vanhoja naisia. Yksi perhe oli paikalla ja
muutama mies. Seurakunnissa on niin vähän
miehiä. Ainoat miehet ovat pastoreita ja
heitä pitää palvella hyvin, ei niin kuin Jeesus
sanoo että Hän tuli palvelemaan ei
palveltavaksi. Kirkossa naiset istuvat
oikealla puolella ja miehet vasemmalla.
Sanonkin aina, että jos tämä olisi vene missä
me nyt istumme niin silloin tämä vene
keikahtaisi ympäri. Ensin ylistimme
intiankielisillä lauluilla ja Benecian kanssa
lauloimme muutaman englannin kielisen
laulun. Sitten oli saarnan aika ja sen jälkeen
rukoilimme näille naisille. Rukoilimme ja
siunasimme.
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eräälle kymmenvuotiaalle lapselle joka oli
kehityksestä jälkeen jäännyt. Ihmeet ja merkit
seuraavat niitä jotka uskovat ja uskon että heille
kaikille tuli parannus. Aika sen näytää. Kylässä
asuu myös 86- vuotias mies jolla on kaksi
vaimoa. Toinen vaimoista asuu talon röttelössä ja
on hyvin häiriintynyt. Kaksikymmentä vuotta
hän on ollut tässä tilassa. Hän ei pysty
liikkumaan,joten ihmiset hänen ympärillään
auttavat häntä valmistamalla hänelle ruuan.
Hyvin surkeassa kunnossa oleva nainen. Meidän
maailmassa hän olisi jo aikaa sitten viety sairaala
hoitoon, mutta täällä ei ole sellaista
mahdollisuutta. Rukoilimme myös hänelle ja
jätimme hänet sinne talon röttelöönsä istumaan.
Herralla on aikansa parantumiselle!
Yhden illan kiertelimme Tiruvannamalaissa
rukoilemassa useille perheille pastori Jebastinin
kanssa. Myös tämä matka oli meille siunaus olla
Herran palveuksessa ja nähdä kuinka Hän
kosketti, paransi ja vapautti . Kyllä meillä siellä
Suomessa on niin hyvät oltavat että jokaisen
valittajan pitäisi päästä tänne kuukaudeksi
asumaan. Silloin vasta me ymmärrämme kuinka
hyvin asiat ovat siellä.

Eph’ Phata
Orpokodissa
Herra Nehru Samuelin
orpokodissa on
kolmekymmentä lasta.
Kaikki lapset ovat
hyvin musikaalisia. He
laulavat ja tanssivat
upeasti. Benecia lauloi
lasten/nuorten kanssa ja sitten kerroimme
Jeesuksesta ja rukoilimme ja siunasimme
heitä. Myös Pastori Jebastin tuli orpokodille
ja lähdimme sieltä hänen kanssaan
autokuski Simonin kotiin rukoilemaan
hänen perheellensä. Herra Simon on hurskas
mies ja niin oli myös siunaukset .
Molemmat hänen pojistaan tulevat
palvelemaan Herraa. Myös heidän äitinsä ja
mummonsa olivat paikalla. Näin paikalla
kaivon ja siitä alkoi virtaamaan vettä ja
ymmärsin että Jumala on avaamassa
tälläisen Elävän vetten virran tällä alueeella.
Iloisina lähdimme kotiin. Olipas mahtava
päivä!

4

Villapuram’in
seurakunnassa
Olipas mahtava kokous Villapuramin
seurakunnassa. Siellä sai kyytiä niin henget
kuin henkivallat! Herra hyvä on. Viesti oli
ihan toista mitä olin valmistellut joten Pyhä
Henki todella kosketti kirkkokansaa! Herra
hyvä on. Ystäväni jolle ostimme
viimevuonna pyörän ja tee kärryt pärjäilee
hyvin tässä ammatissaan, mutta nyt hän on
myynnyt vanhimman tyttärensä ilotytöksi.
Uskomatonta mitä ihmiset tekevät kun
velkaa on ja ei ole ulos pääsyä. Silloin
tyttäret myydän ja vaimokin harjoittaa
samaa ammattia.

Pollagalam kylämissio
ja Tiruvannamalain
missio

Tämä mies täyttyi viimeksi Pyhästä
Hengestä ja ei pystynyt puhumaan
kolmeen päivään mitään koska henki ei
sallinut.

Pastori Jebastinin ja Benecian kanssa kiertelimme
ympäri Pollagalamin kylää ja kaikki kylän lapset
kiertelivät ympärillämme. Olimme rukoilemassa
erään kyläläisen kotona minne kerääntyi koko
kylän väki. Odotin jotain tapahtuvaksi ja nyt
saimmekin rukoilla eräälle nuorelle miehelle jolla
oli alkoholi ongelma. Jumala toi kuin ihmeen
kautta tämän miehen eteemme. Saimme myös
rukoilla nuorelle tytölle jolla oli kasvain päässä ja

Nyt tämä, voi voi... Myös malesialainen
ystäväni kirkon alakerrasta oli siirtynyt
Taivaan kotiin kolme kuukautta sitten.
Tämä oli ikävä asia, minulle mutta
varmaan iloinen asia hänelle. Herra
hyvä on!
Siunauksin Kristiina

Nullam arcu leo, facilisis ut
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13 Days Pilgrimage in The Holy Land
Departures:
September 13- September 25

•

This tour will cover a large part of Israel but will concentrate on the places that bring the bible to life.
EURO 960 - ZAR 14.500

reservation fee

EURO 96 - ZAR 1450

If you cancel the trip, booking fees are non- refundable

WELCOME TO ISRAEL
Tour includes
Breakfast in hostels and convents
Guide service
Entry fees to all places
Car and fuel

DATES AND PLACES
Arriving at Tel Aviv Ben Gurion Int. airport 13. 9 .2014
Haifa - Haifa

13 - 15. 9. 2014 2 nights

Nazareth

15 - 18. 9. 2014 3 nights

Tiberias

18 - 20. 9. 2014 2 nights

Dead Sea

20 - 21. 9. 2014 1 night

Jerusalem

21 - 25. 9 2014 4 nights

Places to visit : Caesarea, Meggido, Haifa, Capernaum, Tabgha, Tiberias, Mount of the Beatitudes, Betsaida, Mount
Hermon, Banias spring, Jordan River, Nazareth, Tabor, Nain, Jerusalem, Tel Aviv, Qumran, Massada, Dead Sea, Betlehem
If you want to have more information please contact :

Evangelist Kristiina Keravuori
kristiina.keravuori@gmail.com

World Evangelism Organisation www.weo.fi

TAMMIKUU

sivu 5

Vuosi 2014
Intia, Sri Lanka, Israel
Liettua, Mongolia, Japani, Amerikka Jos Herra suo

Luotan täysin Herraan ja siihen että Hän tuo avun
Siinä hän tarvitsee Ihmistä joka kuulee hänen äänensä !
Lähde tukemaan evankeliontityötämme Intiassa ja Sri Lankassa !
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 Tiruvannamalai ja Usambady tilinro:
124435-74511 / Weo/ Dalit- lapsi projekti
Kiitos tuestasi
Evankelista Kristiina Keravuori, Toiminnanjohtaja Helsinki
Support my 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
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