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

Tammikuu 2015

Kuningatar Ester
sivut 4- 5

APUASI TARVITAAN
sivut 6- 7
Tule kuukausi
tukijakseni

Kuvia
kaivonkauvuusta
sivu 2

Kapkaupunki ja
Intia
sivu 3

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

Usambadi ja
Tiruvannamalai
sivu
Tee lahjoitus

Tammikuu kauniissa Kapkaupungissa
ja 25 päivä lensin Dubain kautta
Chennaihin, Etelä-Intiaan.
Olen todella ihastunut Etelä-Afrikan
elämään ja sen kauniiseen luontoon,
vaikka meri on kaukana asuin
paikastani, mutta kauniit vuoret
ympäröivät meitä. Paikassa jossa
asun, sieltä on tunnin matka junalla
kaupungin keskustaan. Ostin itselleni
käytetyn polkupyörän ja sillä kävin
kaupassa ja kiertelemässä
ympäristössä. Siinä oli myös kuntoilun
tuntua, mutta erään kauppareissun
aikana se oli varastettu postitalon
edestä mihin olin sen jättänyt. No
kaikkea tapahtuu ei sille voi mitään
vaikka se vähän harmittikin. Mutta
junalla pääsee ja toisinaan joku vei
minut autolla ostoksille. “Jumala
sanoi: "Kokoontukoot taivaankannen
alapuolella olevat vedet yhteen
paikkaan, niin että maan kamara tulee
näkyviin." Ja niin tapahtui.Jumala
nimitti kiinteän kamaran maaksi, ja
sen paikan, mihin vedet olivat
kokoontuneet, hän nimitti mereksi. Ja

sydämessäsi, nimittäin se uskon
sana, jota me julistamme. Jos sinä
suullasi tunnustat, että Jeesus on
Herra ja sydämessäsi uskot, että
Jumala on herättänyt hänet
kuolleista, olet pelastuva. Sydämen
usko tuo tuo vanhurskauden ja suun
tunnustus pelastuksen. Room.10:9-10.
Matka maailmalle alkoi ja sain kokea
kuinka Herra piti huolta jopa siitä että
en saavu Intiaan liian aikaisin. Jos
Kohottakaa riemuhuuto Herralle palvelkaa
olisin tullut aikaisemmalla lennolla
häntä iloiten, tulkaa hänen eteensä
riemuiten. Tietäkää, että Herra on Jumala.
olisin joutunut muuttamaan lentoani
Hän on meidät luonut ja hänen me olemme
Sri Lankaan. Kuukauden lentokenttä
viisumi sallii maassa olon vain 30
Jumala näki, että niin oli hyvä.” 1 Moos. päiväksi . Jos olisin saapunut
aikaisemmalla lennolla maassa oloni
19-10
olisi ollut yhteensä 30 päivää ja 6
Kauniin Pöytävuoren huipulla
tuntia. Koska koneeni tuli myöhässä
ihmettelee Jumalan kätten työtä.
tämä asia korjaantui näin ja sain
Siellä on ihan sanomattoman kaunista nauttia leppoisan yön Dubain
ja hiljaista vaikka alapuolella onkin iso lentokenttä hotelissa. mahtavaa olla
kaupunki. Herätyskokoukset jatkuvat taas täällä! “Onhan kirjoitettu;”Kuinka
ja ne tulee jatkumaan, loppua ei tule
ihanat ovat ilosanoman tuojan
ja näin on hyvä! Elämme lopun aikoja askeleet.” Room.10:15
ja suuria ihmeitä on ilmassa l Sana on
Rakkaudella Kristiina
lähellä sinua, sinun suusasi ja sinun
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Kiitos että osallistuit
kaivonkaivuuprojektiin!!!
Nyt Usambadissa on vettä
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Laulakaa herralle uusi laulu! Hän on tehnyt ihmeellisiä tekoja. Hänen oikea
kätensä, hänen pyhä voimansa on tuonut voiton! Ps.98:1

S4

Tammikuu Kapkaupungissa oli ihanaa aikaa. Kävimme kokouksissa ja puolenkuun vaiheilla koulut alkoivat ja Lofdal
seurakunnan konttori avautui. Herätyskokukset jatkuivat nyt pe-la-ja su iltoina. Olin Lofdal Park’issa huumenuorten
kanssa ja toimimme rukoilijoina kokouksissa. Herra vuodatti lisää henkeään niin että emme voineet muuta kuin istua
paikoillamme kokouksissa. Kukaan ei pystynyt puhumaan Pyhä Henki teki työtään. Aivan mahtavaa!! Eräässä
kokouksessa eräs entinen muslimi mies nyt Jumalan profeetta, profetoi kirkolle ja sitten meidät kaikki pyydettiin eteen
profetoimaan ja rukoilemaan. Kirkko täyttyi Herran Sanasta ja voimasta! Jätin Lofdal seurakunnan tammikuun 25 päivä
iloisin ja odottavin mielin. Sanon ihmisille “ Sinä et tiedä jos et lähde” eli me emme koskaan tiedä mitä me kannamme
sisällämme, mitä lahjoja ja miten Herra meitä käyttää jos me emme lähde liikeelle. Jos me emme lähde toteuttamaan
uskoamme teoissa. “Usko ilman tekoja on kuollutta” Jaak. 2:17 ja voit myös lukea Hepr.11. Alusta alkaen olen saannut
nähdä suuria Jumala ihmeitä, mutta en omissa voimissani vaan Hänen voimassaan. Aloitin työni Pastori Jebastinin ja
Pastori Karnanin kanssa Tiruvannamalaissa ja Usambadissa. Usambadissa nelihenkinen Hindu perhe antoi elämänsä
Herralle. Näin alkoi tammikuu!!! Kiitos Herra. Kävin Mercy Home-orpokodissa tervehtimässä Mercyä ja Lubenia ja
heidän 57 lastaan ja vein tuliaisina 73 kakkupalaa ja ostimme myös Usambadin yläkertaan kolme tuuletinta. Rahoilla
joita minulle oli annettu kaivokaivuuseen oli käytetty oikein hyvin. Sähköt oli asennettu ja taloa oli maalattu ja siistitty.
Yläkertaan tarvitaan vielä kaakelit mutta rahat eivät ole riittäneet tähän, mutta olemme keräämässä tähänkin varoja.
Tammikuu päättyi upeasti ja nyt ilolla astumme helmikuun haasteisiin ja lähden 5 pvä helmikuuta kohti Coimbatorea.
Kuukausi Intiassa on hyvin lyhyt aika kun kokoajan sinua kutsutaan uusiin paikkoihin, joten rukoilkaa että saan vuoden
viisumin Intiaan, sitä todella tarvitaan.
Hyvä On Herra! Iäti kestää Hänen armonsa, Hänen uskollisuutensa polvesta polveen! Ps.100:5
Siunaavin ajatuksin Kristiina
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B Jumalasta joista yksi on Esterin kirja ja toinen on
Raamatussa on kaksi kirjaa joissa ei suoranaisesti puhuta
Laulujen laulu ja Raamatussa on kaksi kirjaa joissa on naisen nimi ja toinen niistä on Ruut.
KIRJOITUS ESTERIN KIRJASTA
Nuori orpo juutalaistyttö nimeltään Hadassah tulee valituksi Persian kuninkaan vaimoksi. Hadassalle
annetaan uusi nimi Ester, jottei häntä tunnistettaisi juutalaiseksi. Kun hänen vanhempansa kuolivat,
hänen serkkunsa Mordakai adoptoi hänet. He elivät pakkosiirtolaisuudessa Persian Suusassa.
Kahdentoista kuukauden kauneushoitolassa olon jälkeen hän tuli valituksi kuningattareksi.
Kuningas Artaxerxes hallitsi Persiasta Intiaan ja aina Etiopiaan saakka 127 maakuntaa, hänen hallituksensa
yksi johtajista Haaman nimeltään yrittää saada kaikki juutalaiset tapettua, mutta tuleekin itse tapetuksi
yhdessä hänen kymmenen poikansa kanssa. Haamanin viha tulee jo kuningas Saulin ajoilta : “Ja Saul voitti
amalekilaiset ja ajoi heitä takaa Havilasta Suuriin päin, joka on Egyptistä itään päin. Ja hän otti Agagin, Amalekin
kuninkaan, elävänä vangiksi, mutta kaiken kansan hän vihki tuhon omaksi miekan terällä. Mutta Saul ja väki
säästivät Agagin sekä parhaimmat lampaat, lihavimmat raavaat ja karitsat, kaiken, mikä oli arvokasta; sitä he eivät
tahtoneet vihkiä tuhon omaksi. Mutta kaiken karjan, mikä oli halpaa ja arvotonta, he vihkivät tuhon omaksi. 1 Samuel
15:7-9 Koska Saul ei totellut Jumalan hänelle antamaa käskyä, profeetta Samuel tuli ja tappoi Agagin
Herran alttarin edessä. Tämä viha tulee niiltä päiviltä asti.
Ja kaikki kuninkaan palvelijat, jotka olivat kuninkaan portissa, polvistuivat ja heittäytyivät maahan Haamanin
edessä, sillä niin oli kuningas käskenyt häntä kohdella. Mutta Mordokai ei polvistunut eikä heittäytynyt maahan.”
Est.3:2 Tästä syystä hän saa hyvä syyn, pyytää että kaikki juutalaiset pitää tappaa koska he eivät kunnioita
häntä. He ovat niin erilaisia ja heillä on niin oma lakinsa tapansa ja jopa uskontonsa. Joten kuningas
Artaxerxes myöntyy “Haaman etsi tilaisuutta hävittääkseen kaikki juutalaiset, Mordokain kansan, Artaxerxes’en
koko valtakunnasta” Est.3:6.. Purim’ia heitetään (arpaa) ja se osuu 13 päivään, “tuhoamisen kuukausi”.
Tuosta päivästä lähtien lukua 13 on pidetty epäonnen lukuna.
Mordekai sanoo Esterille “Jos sinä tänä aikana olet vaiti, tulee apu ja pelastus juutalaisille muualta, mutta sinä
ja sinun isäsi perhe tuhoudutte. Kuka tietää, etkö sinä juuri tällaista aikaa varten ole päässyt kuninkaalliseen

arvoon”? Hän ei käyttänyt Jumalan nimeä mutta samalla tarkoituksella. Mordekai oli pelastanut kuninkaan

joitakin vuosia aikaisemmin. “.. niin siihen aikaan, Mordokain istuskellessa kuninkaan portissa, Bigtan ja Teres,
kaksi kuninkaan hoviherraa, ovenvartijoita, suuttuivat ja etsivät tilaisuutta käydäkseen käsiksi kuningas

Artaxerxes’kseen. Mutta se tuli Mordokain tietoon, ja hän ilmaisi sen kuningatar Esterille, ja Ester sanoi sen
Mordokain nimessä kuninkaalle”, näin kuninkaan henki pelastui. Est.2:21-22

Jostakin syystä kuninkaan uni oli levotonta ja hän ei saanut nukuttua, vaan hänen piti mennä lukemaan
vanhoja aikakirjoja, miksi juuri tuolloin.
“Sinä yönä uni pakeni kuningasta. Niin hän käski tuoda muistettavain tapahtumain kirjan, aikakirjan. Ja kun
sitä luettiin kuninkaalle, huomattiin kirjoitetun, kuinka Mordokai oli ilmaissut, että Bigtan ja Teres, kaksi

kuninkaan hoviherraa, ovenvartijoita, oli etsinyt tilaisuutta käydäkseen käsiksi kuningas Artaxerxes’een” Est.6:1-2
eli sieltä nousi ylös Mordokain nimi ja Haamanin suunnitelmat kaatuivat tähän.
Sattumaa vai Jumalan suunnitelmaa? Tässä näemme tosiasiassa Jumalan sormen, joka osoittaa juuri oikeat
asiat oikean aikaan. Esterin toimesta tämä suunnitelma meni mönkään ja kaikki menikin ihan toisin kuin
mitä Haaman oli ajatellut ja suunnitellut. Hirsipuu joka oli nostettu hänen viholliselleen Mordekaille
tulikin hänen omaksi surmakseen ja myös hän poikiensa joita oli kymmenen. Jos tämä suunnitelma olisi
mennyt läpi, olisikos Jeesus koskaan syntynyt? Niin kuin Mordekai sanoo :” jos sinä olet vaiti niin apu
tulee muualta”eli Jumalan suunnitelma pitää!
Esterin kirjasta luemme seuraavaa:

Ester 9:10 he tappoivat myös Parsandatan, Dalfonin, Aspatan, Poratan, Adaljan, Aridatan sekä Parmastan, Arisain, Aridain
ja Vaisatan, kaikki juutalaisten vainoojan Haamanin, Hammedatan pojan, kymmenen poikaa.
4
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ja seuraavassa jakeessa Ester 9:13: Niin Ester sanoi: "Jos kuningas hyväksi näkee, sallittakoon Suusanin juutalaisten
huomennakin tehdä saman lain mukaan kuin tänä päivänä. Ja ripustettakoon Haamanin kymmenen poikaa
hirsipuuhun."
Ensin nämä pojat surmattiin, mutta miksi heidät piti sitten vielä laittaa hirsipuuhun? Miksi on näiden kymmenen
pojan kuolemasta kirjoitettu kaksi kertaa?
Vai onko tässä kirjallinen ja tulevaisuuteen viittaava tapahtuma/profetia? Esterin kirjassa Haaman on profetaalinen
kuva Antikristuksesta, ja Haamanin pojat on profetaalinen kuva niistä kymmenestä kuninkaasta jotka tulevat
nousemaan ja antamaan valtakuntansa Antikristukselle. Ilmestyskirja 17: 12-17 “Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit,
ovat kymmenen kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan niin kuin kuninkaat yhdeksi
hetkeksi pedon kanssa. Näillä on yksi ja sama mieli, ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle. He sotivat Karitsaa vastaan,
mutta Karitsa on voittava heidät, sillä hän on herrain Herra ja kuningasten Kuningas; ja kutsutut ja valitut ja uskolliset
voittavat hänen kanssansa." Ja hän sanoi minulle: "Vedet, jotka sinä näit, tuolla, missä portto istuu, ovat kansoja ja
väkijoukkoja ja kansanheimoja ja kieliä. Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ja peto, ne vihaavat porttoa ja riisuvat hänet
paljaaksi ja alastomaksi ja syövät hänen lihansa ja polttavat hänet tulessa. Sillä Jumala on pannut heidän sydämeensä, että he
täyttävät hänen aivoituksensa, yksimielisesti, ja antavat kuninkuutensa pedolle, kunnes Jumalan sanat täyttyvät. Ja nainen,
jonka sinä näit, on se suuri kaupunki, jolla on maan kuninkaitten kuninkuus."
Heprean kielelle kirjoitettuna Haamanin ensimmäisen, seitsemännen ja kymmenennen pojan nimistä löydämme
yhden kirjaimen joka on kirjoitettuna puolta pienempänä kuin muut kirjaimet. Kirjaimet ovat tav, shin ja zain ja
Hebrean kielessä jokaisella kirjaimella on oma numeronsa ja näiden kirjainten yhteis- summana on 5706, joka on
gregoriaanisessa kalenterissa 1946. Lokakuussa 1946 yksitoista natsi johtajaa tuomittiin kuolemaan hirttämällä. Yksi
näistä johtajista oli Herman Goring, joka teki itsemurhan ja näin jäljelle jäi vain kymmenen. Kun nämä kymmenen
natsia hirtettiin, se tapahtui Purim päivänä, samana päivänä, jolloin juutalaiset juhlivat kuningatar Esteriä ja hänen
voittoaan Haamanista. Natsit hirtettiin heprealaisen kalenterin mukaan 21 Tishri päivänä, joka on seitsemäs päivä
Lehtimajajuhlaa -Sukkot ( Messiaan syntymäjuhla) Syksyllä Tishri-kuun 15. päivänä alkaa seitsenpäiväinen
lehtimajanjuhla israelilaisten keskuudessa, Egyptin orjuudesta vapautumisen muistolle. Se on myös sadonkorjuujuhla
ja ilojuhla, jolloin iloitaan kevään ja kesän aikana saadusta maan sadosta, jonka Herra hyvyydessään on suonut
Edelleen ihmetellään miksi Jumalan nimeä ei mainita tässä kirjassa, mutta se on kirjoitettu sinne. Senkö takia, että
Ester asui keskellä vihollisia, vieraan kansan keskellä joka ei tuntenut heidän kansaansa ja halusi heidät tuhota.
Juutalaiset tykkäsivät leikkiä sanoilla ja tästäkin kirjasta löytyy piilotettuna Herran nimi. Näitä kutsutaan acrostic’iksi
kirjaimiksi ja ensimmäisen jakeen alussa oleva kirjain oli L ja seuraavan jakeen O ja seuraavassa R ja neljännessa D
mistä muodostuu sana LORD = Herra. Mikäli se on oikeassa muodossa kirjoitettuna sen oli sanonut joku juutalainen ,
mutta jos se oli takaperin kirjoitettuna DROL silloin sen sanoman oli sanonut joku muu kuin juutalainen.
Ester nimi tarkoittaa=Tähteä (Persia, Hebrew) Raamatullinen: Salainen, kätketty
Hadassah = Myrtti puu
Esterin esimerkki on kuuliaisuudesta, nöyryydestä, vaatimattomuudesta ja uskollisuudesta.
Anti-semitismi: Juutalasilla on oma lainsäädäntö, tavat, uskonto,ympärileikkaus, Sabbath ja ruokavalio.
Yrittääkös paholainen tuhota juutalaiset Jeesuksen tulevan pelastus suunnitelman takia?
Paholainen oli kaiken sen takana kun Betlehemissä tapettiin yli 200 vastasyntymyttä lasta, mutta Jeesus pääsi
pakenemaan Egyptiin.
Faarao yritti tuhota, Haaman yritti tuhota, Herod yritti tuhota ja Hitler yritti tuhota
Purim juhlaa vietetään vuosittain adar-kuun 14 pvä (syksyllä), jossa kunnioitetaan Esterin voittoa Haamanista.
Kaksipäiväisessä juhlassa muistetaan orpoja ja annetaan lahjoja köyhille.
Lue lisää: http://fi.wikipedia.org/wiki/Purim
Ilman juutalaisia meillä ei olisi Raamattua.
Ei siis ihme että hekin ovat yhtä vihattuja tässä maailmassa niin kuin kristityt.
Raamattu: Esterin kirja, 1 Samuel 15, Ilmestyskirja 17,
luettavaa http://stringtheorybiblestudy.blogspot.com/p/esther-code.html, Perry Stone, David Pawson

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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HAASTEENA 2015
on kokonaisuudessaan 5000€
summa, jotta tämä kaikki
onnistuisi. Matkat, lennot,
asuminen
Matkan varrella tuemme kaikkia ihmisiä
niiden lahjoitusten mukaan mitä tilille
kertyy.
SIUNAUKSIN KRISTIINA

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

PS.JEBASON AVUSUTS
TIRUVANNAMALAI

M

A

T

K

A

L

L

A

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€

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
Pastori Jebason F Samuel. avustus
jatkuu. Mikäli haluat auttaa häntä hänen kuukaudessa
työnsä tukemisessaan niin voit osallistua Viestiin ; Usambadin orpokoti
siihen alla laittamalla itsellesi sopivan
summan Weo:n tilille allaolevalla
viitteellä.
SAIMME KAIVONKAIVUURAHAT
KERÄTTYÄ ! KIITOS KAIKILLE
Kesäkuussa 2014 hänen kotiinsa
murtauduttiin ja häneltä vietiin
LAHJOITTAJILLE!!!
asiakkaiden omistamaa kultaa n.300.000
rupian eli 3800 euron arvosta.
Lahjoitimme tähän 1050 euroa
takaisin. Tähän menessä olemme
keränneet 70.000 INR tähän kolehtiin ja
haastan sinut edelleen osallistumaan
tähän avustukseen.
Jäljellä on 150.000 INR
NÄIN OLLEN HAASTAN JOKAISEN
OSALLISTUMAAN PASTORI
JEBASONIN AVUSTUKSEEN.
SINULLE SOPIVALLA SUMMALLA.

( 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

NORDEAN TILILLE

Viestiin : Mercy Home Orpokoti

World Evangelism Organisation ry

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

FI68 10253000254204
VIITE 5050
Kiitos avustasi !
6
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Lahjoitukset voi maksaa tilille Nordea

Herra on tehnyt suuria ihmeitä Intiassa
ja uskon että ne tulee jatkumaan tänäkin
vuonna 2015
Nyt asiakkaat ovat vaatimassa rahojaan
NORDEAN TILILLE
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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. 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 !!!!!
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