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Matkalla...

Herra sanoo heille: "Tämä on minun lupaukseni: ei väisty minun henkeni sinun yltäsi eikä katoa minun sanani,
jonka olen suuhusi antanut, ei sinun suustasi, ei jälkeläistesi eikä sinun jälkeläistesi jälkeläisten suusta", sanoo
Herra, "ei nyt eikä milloinkaan." Isaiah 59:21:
WOLRD EVANGELISM ORGANISATION WWW.WEO.FI Tue työtä

marraskuu 2014

Kuinka parantaa
sairaita
jatkoa ed. numerosta

Kokouksia,
koulutusta ja
herätystä
Kapkaupungissa

...näin kuinka Jeesus
kulki ohitseni ja meni
erään toisen henkilön
eteen.

sivut 6- 7
Tule kuukausi
tukijakseni

Työt jatkuu 2015
Etelä-Afrikka, Intia,
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Usambadi ja
Tiruvannamalai
sivu

sivut 4- 5
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Tee lahjoitus
sivut 8-9

Yltäkylläinen elämä !
Kapkaupunki, Etelä-Afrikka

toimimme tässä oikein me näemme
myös siinä satoa ja siunausta omassa
elämässämme.
Kuinka usein me lupaamme asioita joita
me emme sitten tee?
Omassa elämässämme voimme myös
kokea, että me emme pääse eteen päin ja
yhtenä syynä voi olla juuri se että me
emme ole uskollisia antamisessamme.
Eli laske ensin irti omasta kädestäsi, niin
Jumala antaa omastaan!

Jumala haluaa läpimurtoa elämääsi,
mutta meidän pitää olla uskollisia !
Jeesus sanoo “Joka on vähimmässä
luotettava, se on luotettava paljossakin,
ja joka on vähimmässä vilpillinen, se on
vilpillinen myös paljossa.” Luuk.16:10
Oletkos koskaan ollut sellaisessa
tilanteessa missä sydämeesi on tullut
halu siunata jotakin taloudellisesti
rahalla, tavaralla tai rukouksella. Mutta
tilaisuuden jälkeen oletkin tullut muihin
ajatuksiin. Mielesi on tullut täyteen
epäillystä ja kaikenlaisia selityksiä miksi
sinun ei pidäkään antaa tai rukoilla.
“Siitä, mitä omistat, anna Herran
kunniaksi uhrit, kaikesta sadostasi paras
osa. “Sananl.3:9 Niin kuin Jumala antoi
parhaansa Hän antoi ainokaisen
poikansa, koska hän rakasti sinua niin
paljon, jotta sinä saisit iankaikkisen
elämän hänen luonaan taivaassa, Jos
Jumala kehottaa sinua antamaan jollekin
jotain ja niin kuin sanoin se ei ole aina
kyse rahasta vaan se voi olla kyse myös

HAASTE

MAAN PÄÄLÄ NIIN KUIN TAIVAASSA

omasta ajasta, ruuasta, läheisyydestä ja
rakkaudesta. Niin älä anna epäilysten
tulla väliin vaan toimi niin kuin olet
alussa tuntenut ja ajatellut.
Älä aina rukoile itsellesi, jotain vaan
anna itsestäsi jotain mitä voit lakea irti
kädestäsi ja sydämestäsi. Aina kun sinä
annat jotain omastasi Jumala antaa
omastaan ja vielä monikertaisesti
Antaminen on yksi Jumalan
valtakunnan periaatteista ja mikäli me

Kuvan rouva Lek Thaimaasta on
antanut elämänsä Jeesukselle ja heidän
kodistaan on tullut siunaus monelle
perheelle. Sanotaan että ihmeet ja merkit
seuraavat niitä jotka uskovat. Näin on
käynyt hänen kodissaan. Vesi muuttuu
viiniksi, enkelit touhuavat ympäriinsä ja
auttavat ihan päivittäisissä asioissa,
kultaa, koruja ja kultaisia leipiä
ilmestyy kaapinpäälle. Tämä on sitä
elämää jonne Jeesus on meidät
kutsunut! MAAN PÄÄLLÄ NIIN KUIN
TAIVAASSA
Siunaavin ajatuksin Kristiina
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Mikä on alusta alkaen ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä
katselleet ja käsin koskettaneet, siitä me puhumme: elämän Sanasta.
Elämä ilmestyi, me olemme nähneet sen, ja siitä me todistamme. Me ilmoitamme teille
iankaikkisen elämän, joka oli Isän luona ja ilmestyi meille. I John 1:1-2

Kiireinen kuukausi takanapäin ja nyt vietetään joulua ja kesää täällä Kapkaupungissa, Etelä-Afrikassa.
Pilvettöminä päivinä täällä on niin kuuma, että ulos on ihan mahdoton mennä. Silloin istutaan viileissä huoneissa
ja katsellaan maisemia ikkunan takaa. Aurinko on niin polttava että uimarannalla voi vain piipahtaa mikäli ei halua
polttaa itseään. Näin minulle kävi viime kerralla, joten nyt olen vähän viisaampi tässä asiassa. Marraskuu alkoi
upeissa merkeissä kun vieraita tuli ympäri maailman Lofdal seurakunnan seminaariin! Puhujia tuli Amerikasta ja
ympäri Afrikan. Mahtavia parantumisia,
saivat kuulonsa ja rammat lähtivät kävelemään, syöpäsairaat
Typekuurot
to enter text
paranivat ja monia muita ihme parantumisia. Niin fyysisiä kuin henkisiä. Tämä on jokapäiväistä elämää täällä
seurakunnassa. Herätyskokoukset ovat nyt jatkuneet 78 viikkoa ja ne eivät tule koskaan loppumaan koska tästä
on tullut elävä seurakunta ja tämä seurakunta toteuttaa kirjallisesti sitä mitä Jeesus kehotti meitä tekemään.
Meidän täytyy kulkea siinä auktoriteetissa minkä Jeesus meille antoi ja näin me saamme nähdä parantumisia,
ihmeitä ja merkkejä matkallamme. Täällä olemiseni on osallistumista näihin herätys kokouksiin ja osallistumisia eri
koulutuksiin kuten profeetta kouluun, johon olen osallistunut joka kerta täällä ollessani. Herätys kokoukset tulevat
jatkumaan joka viikonloppu isolla seurakunnalla ja nk. park alueella olevassa kirkossa. Seurakunnalla on
viisitoista eri aluetta missä saarnataan joka sunnuntai, joten toimintaa piisaa. Lasten ruokinta park alueella päättyy
joulukuun 10 pvä ja viimeinen iso tapahtuma on joulukuun 16 pvä, jolloin seurakunta jakaa noin 4000 lapselle
joululahjoja samaisella park alueella. Täällä on ollut paljon muitakin koulutuksia ja seminaareja. Joista olen
osallistunut ensin viikon profeetta seminaariin ja sitten kuuden illan parannuskokouksiin Profeetta Berrin johdolla
Kraaifontein alueella. International House of Prayer-Israel heilläkin oli viikonloppu kokous johon pääsin
osallistumaan yhtenä iltana. Asun Lofdal seurakunnan omistamassa Hadassah hotellissa Kraaifontein alueella
pienessä huoneessa ja ruuan voimme valmistaa alakerrassa. Tänne hotellille majoittuu aina kaikki vieraat joten
näin me pääsemme tutustumaan heihin hyvin läheisesti. Tämä on tosi siunaus täällä asuessa. ...jatkuu seur sivulla 3
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Park alueella on lasten päiväkoti, orpokoti, kuntoutuskeskus alkoholisteille ja narkomaaneille. Orpokodissa on
on tällä hetkellä pari pientä vauvaa. Tarkoitus on pelastaa nämä vauvat noita- tohtoreilta, joille epätoivoiset äidit
myyvät vauvansa, kun he eivät itse pysty niitä elättämään. Noita- tohtorit uhraavat vauvat omissa rituaaleissaan.
Näille kuntoutuskeskuksessa oleville nuorille olen ollut pitämässä koulutuksia ja jakamassa Jeesuksen rakkautta.
Mikä onkaan mahtavampaa. Paljon on siis tapahtunut tämän kuukauden aikana ja näin tulee jatkumaan aina
tammikuuhun 2015 asti. Tulen viettämään Jouluni ja Uuden vuoden tämän seurakunnan suojissa. Jouluna ja
Uutena Vuonna on isot juhlat isolla seurakunnalla. Osallistuin näihin myös viime vuonna.
Matkani tulee jatkumaan täältä Intiaan tammikuun 26 pvä 2015 jos Herra suo. Avustuksia tarvitaan! Tiedän että
matkani jatkuu ja saan mennä niihin kaikkiin paikkoihin minne Herra minua kutsuu!! Nyt on siis tullut viesti
Herralta, että olen evankelioimassa saarilla !!!
Aivan uusi tapaaminen oli Mrs. Lek’in tapaaminen ja nähdä kuinka Jeesuksen rukous on tullut toteen heidän
elämässään. MAAN PÄÄLLÄ NIIN KUIN TAIVAASSA. Sitä kohti me kaikki olemme kulkemassa !!! ja kaikki
jotka tämän uskovat sanovat Aamen!!!
KIITOS SIITÄ ETTÄ KULJET KANSSANI TÄLLÄ MATKALLA SIUNATEN JA RAHALLISESTI TUKIEN

RAKKAUDELLA <3
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jatkuu lokakuun kirjeestä 2014

Ole herkkä Pyhälle Hengelle,
Kun Pyhä Henki kutsuu sinua älä epäile!

Palvelustyöni alussa olin eräässä kokouksessa missä Jeesus kutsui jotakin meistä tekemään erästä työtä ja
minä epäröin. Ajattelin itsekseni, että lähtisinkös minä vain en ja siinä samassa näin kuinka Jeesus kulki
ohitseni ja meni erään toisen henkilön eteen. Tämä henkilö nousi ylös ja lähti tekemään tätä Jeesuksen
antamaa tehtävää. Onkos sinulle koskaan tapahtunut tällaista, että olet myöhemmin nähnyt jonkun tekevän
sitä työtä, mistä sinä olit kieltäytynyt tai epäröinyt lähtemättä liikkeelle?
Kokouksessa päätin etten koskaan epäile, vaan aina kun saan kutsun sanon: Tässä minä olen käytä minua ja
valmista minulle tie, niin minä menen.
Jos Jeesus kutsuu, sinulla ei ole mitään pelättävää ! Ei ole mitään epäillystä ettetkös onnistuisi siinä, sillä
sinun työnantajasi on meidän Jumala, maan ja taivaan luoja ja hänellä on oma syynsä siihen että hän kutsuu
meitä.
Olin evankelioimassa Turkissa, kaupungissa nimeltä Van. Olimme lentokentällä ja tunsin kuinka Pyhä
Henki ohjasi minua kohti erästä miestä. Näin kuinka tämän miehen pään päällä oli kuin Jumalan käsi.
Menin miehen luo ja kysyin häneltä: miksi sinä olet surullinen ? Onko sinulla jotain minkä puolesta voisin
rukoilla. Tämä muslimi mies ihmetteli, kuinka Jumala voi näyttää tällaisia asioita ja lähettää jonkun minun
luokseni rukoilemaan. Kuuleekos Jumala todella rukoukseni, koska Hän lähetti sinut luokseni? Tämä ei
ollut hänen käsityksensä Jumalasta. Hän ihmetteli kuinka Jumalalle voi näin puhua ja kuinka Hän voi
vastata. Tämän kohtaamisen kautta Jumala pääsi tuomaan lohdutusta hänen elämäänsä ja uskoa Jeesukseen.
Moskeijat joissa olin vieraillut olivat upeita rakennuksia. Erään ison moskeijan kattoon oli maalattu koko
universumi ja sen alla oli miehiä istumassa ja rukoilemassa. Mutta yhteys puuttui, Jumala oli niin kaukana
ja tavoittamattomissa? Herra näytti minulle ilmestyksen, kun olin siellä ja näin kuinka Jumala laski taivaasta
köyden ja tämä köysi oli Jeesus. Näiden miesten piti vain tarttua tähän köyteen ja näin he saisivat yhteyden
Jumalaan. Kerroin tästä näystä myös tälle miehelle ja hän lupasi tarttua tähän köyteen. Halleluja !!!
Pyhä Henki kuljettaa ihan uskomattomampiinkin paikkoihin. Kun me olemme herkkiä sen kuulemiselle ja
johdatukselle, näin voimme olla todellisia Jumalan työntekijöitä.
Alusta alkaen kun täytyin Pyhästä Hengestä hän on kuljettanut minua ympäri maailman. Tällä hetkellä
takanani on n. 40 maata/valtiota. Olin kuin Filippos, jonka Herran Henki tempaisi pois ja sitten hän
ilmaantui Asdodiin kaukana tästä paikasta missä hän oli todistamassa etiopialaiselle hoviherralle. Apt.8:2640

Näin haluan toimia edelleen, olla herkkänä Pyhälle Hengelle. Niin monessa tapauksessa Pyhä Henki on
johdattanut mitä erilaisimpiin paikkoihin.
Olin kotonani Helsingissä, kun Pyhä Henki täytti minut ja kehotti minua menemään ulos. Hain
polkupyöräni ja ajoin Pyhän Hengen virrassa suoraan erään nuoren pariskunnan eteen. Heillä oli kiivas sota
meneillään. Nuori mies oli noin kaksikymmentävuotias ja oli taas sortunut huumeisiin. Hänen
tyttöystävänsä oli siitä hyvin surullinen ja vihainen. Sain mahdollisuuden rukoilla heille ja lopussa olinkin
jo viemässä heitä autollani toiselle puolelle Helsinkiä, missä he asuivat. Soitin ylistysmusiikkia ja rukoilin
heidän kanssaan koko matkan. Uskon ja tiedän, että Jeesuksella oli tähän ihan erikoinen tarkoitus ja uskon
että jonakin päivänä tulen heidät myös tapaamaan ja tuolloin aivan erilaisissa merkeissä. Herra hyvä on!
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Pyhä Henki laittaa meitä siunaamaan ihmisiä katujen kulmissa ja kujilla. Niin kotona kuin työpaikalla ja
joka paikassa missä vain kuljet tässä maailmassa. Meidän täytyy vain olla herkkiä ja avoimia sen
kuulemiselle. Tätä työtä Jumala haluaa meidän tekevän. Jeesus sanoo meille näin: ”Kun te tunnette minut, te
tunnette sen joka on minut on lähettänyt. En minä tullut taivaasta tekemään omaa tahtoani vaan täyttämään
lähettäjäni tahdon.” John.6:38
Eli Jeesus toteutti Jumalan tahtoa ja Pyhä Henki toimii nyt meidän uskovien oppaana ja edellä kulkijana,
valmistaen meille sitä tietä, joka on meille tarkoitettu. Jeesuksen nimessä ja Pyhän Hengen kanssa. Jeesus
sanoo myös näin: Alusta alkaen olen tuntenut sinut jo ennen kuin olit äitisi kohdussa minä tunsin sinut.
Meillä kaikilla on oma profetia puhuttuna elämäämme ja kun se toimii meissä yhdessä uskon kanssa me
voimme liikkua voimallisesti omassa profetiassamme eli kutsussamme.
Pyhä Henki valmistaa ihmisiä kohtaamiseen Jeesuksen kanssa. Jumala ei puutu väkisin kenenkään elämään,
meillä on vapaa tahto, mutta jos käännyt hänen puoleensa Hän on siinä. Hän kuulee jokaisen rukouksemme.
Olin rukoilemassa eräälle pariskunnalle. En tiennyt heistä mitään, mutta olin herkkä kuulemaan Jeesusta ja
Pyhää Henkeä minne se halusi minua kuljettaa. En todellakaan toimi omin voimin vaan hänen voimassaan.
Tässä tapauksessa olin vähän ihmeissäni koska käytin kaikkea mahdollista oppimaani ja silti ei mitään
näyttänyt tapahtuvan. Mutta Pyhä Henki kulki kokoajan ja johdatti minua ja meitä. Keskustelimme asioista
ja näin kuinka myös miehelle tuli oivalluksia asioista. Pyhä Henki kuljetti myös häntä. Näin me yhdessä
toimimme Pyhän Hengen johtamina. Itse koin että vaimon mielen alueella oli jotakin lukossa joka oli
vapautettava ja näin tummaa pimeyttä hänen vierellään.
Jonkinlainen Itämainen meditaatio harjoitus oli johtanut vaimon tähän tilaan. Lääkärit eivät ole voineet
auttaa, koska mitään varsinaista sairautta ei ole löytynyt. Kaikki kunnia ja kiitos lääkereille heidän työstään
ja avustaan mutta jossain vaiheessa heidänkin taitonsa loppuu ja vain Jeesus voi auttaa ja parantaa.
Ei Pyhä Henki aina kuljeta meitä jonkun tuntemattoman ihmisen luo, mutta silloin kun tunnet tällaisen
kutsun hyvin voimakkaana, mene. Tiesi on jo valmistettu tähän kohtaamiseen ja tulet näkemään siinä
Jumalan kosketuksen ja Jeesuksen läsnäolon. Mikäli et koskaan lähde eteen päin uskosi kanssa, et tule
näkemään Jumalan voimaa elämässäsi. Usko ilman tekoja on kuollutta!
Rakastan Pyhää Henkeä kun se kuljettaa minua kuin Filippusta. Oikein tunnen kuinka lennän! Askeleeni
ovat kevyet ja tulen niiden ihmisten luo, joita Jeesus haluaa kohdata. Näin saan olla Hänen jalkoinaan ja
käsinään tässä maailmassa. Auttamassa, siunaamassa tai rukoilemassa.
Ollaan avoimia Pyhälle Hengelle.
Siunauksin Kristiina
Jatkuu seuraavassa numerossa
Kirjeet on kirjoitettu pastori pariskunnan Charles ja Frances Hunterin oppeja mukaillen
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HAASTE MATKOJENI
TUKEMISEKSI

PS.JEBASON AVUSUTS
TIRUVANNAMALAI

On kuin Herra sanoisi “ luotathan,
luotathan...” ja minähän luotan ja
Olen kierrellyt Intiassa viimeiset kaksivuotta Rauha on sydämelläni, mutta
ja tarkoitukseni on palata Intiaan marrasjoulukuussa jos vain saan viisumin. Näiden jokatapauksessa käännyn kaikkien
ystävieni puoleen ja kutsun sinua
vuosien aikana (2008-2014) olen saannut
tavata mahtavia ihmisiä, joskin jotkut ovat
tukijakseni jollain summalla
olleet vain rahan perään, mutta sitten on
kuukausittain. Summan ei tarvitse olla
tullut tosi ystäviä. Yksi näistä on nuori
mikään suuri vaan juuri sinulle sopiva.
pastori Jebason F Samuel. Nuori mies joka
Esim 5 euroa, 10 euroa, 20 euroa
on nyt viimeisen vuoden aikana saannut
kuukaudessa kaikki avustus tulee tosi
kohdata niin paljon vastoin käymisiä
tarpeeseen.
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 63.000 INR tähän kolehtiin ja
haastan sinut edelleen osallistumaan tähän
avustukseen.
NÄIN OLLEN HAASTAN JOKAISEN
OSALLISTUMAAN 7 EUROLLA
PASTORI JEBASONIN AVUSTUKSEEN.
JOS JOKAINEN KK-KIRJEEN
VASTAANOTTAJA OSALLISTUU
TÄHÄN KERÄYKSEEN, NIIN SILLOIN
MEILLÄ ON KASASSA TUO SUMMA JA
HÄN VOI MAKSAA VELKANSA

Matkan varrella yritän aina auttaa
tarpeessa olevia omien resurssien
puitteissa. Keräykset on mennyt suoraan
avuntarpeissa oleville, mutta nyt minä
itse henkiläkohtaisesti tarvitsen
avustusta jotta voin jatkaa matkaani
maailmalla.
Herra on tehnyt suuria ihmeitä Intiassa
ja näin on avautunut uusia evankeliointi
paikkoja.
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Ps. Victor ja hänen lapsensa
Coimbatore
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
FI61 1244 3500 0745 11/ Weo/ Dalit-lapsi
projekti
Viesti: Coimbatore /Ps. Victor Lasten koulumaksu
2014-15

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.

World Evangelism Organisation ry

Tarkoitukseni on nyt asua
Kapkaupungissa tammikkuun 26 pvään
2015 jolloin lennän Intiaan. Intiasta
helmikuun 26 pvä 2015 Malesiaan
kolmeksikuukaudeksi ja sieltä
Taimaahan Jos Herra suo

FI68 10253000254204

TULE TUKIJAKSENI

Yläkerranhuoneen lattia, sähköt ja tuulettimet n.
40.000 INR = n. 516 €

VIITE 5050

NORDEAN TILILLE

A/c jäähdytin n. 30.000 INR = n. 390 €

TAI MAKSA LUOTTOKORTILLA

World Evangelism Organisation ry

Lahjoitukset voi maksaa tilille Nordea

PAYPAL LINKIN KAUTTA:

FI68 10253000254204

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

VIITE 5555

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

NORDEAN TILILLE

HAASTEENA
Kiitos avustasi !

LENTOLIPUT :
Kapkaupunki 650 €, Intia 740 €,
Malesia 600 €
+ asuminen ja evankelioiminen EteläAfrikassa, Intiassa ja Malesiassa
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Kaivon kaivaminen tulisi maksamaan n.80.000
INR =n. 1030 €,

Viestiin ; Usambadin orpokoti

Tue lapsia itsellesi sopivalla summalla
Olemme tukeneet tätä orpokotia tämän vuoden
11 / 2014 aikana yhteensä 1400€
Mercy Home- orpokoti
Lahjoitukset voi maksaa tilille Nordea
FI61 1244 3500 0745 11/ Weo/ Dalit-lapsi
projekti
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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
8

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 Nordea
FI68 1025 3000 2542 04

BIC NDEAFIHH
Kaikkeen toimintaan viite 5555

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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