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UUTISKIRJE
tammikuu 2018
Tämä uutiskirje tulee hieman myöhässä. Tällä kertaa tarkoituksella, kun odottelimme
saavamme kertoa hyvät uutiset XEE+ koulutuksesta. Sri lankankin kuulumiset ovat
erinomaisia. Talous on edelleen heikossa jamassa, mutta odottelemme minkälaisen
ihmeen Jumala tahtoo kohdallamme tehdä ylläpitääkseen tämän työn, sillä Hän itse on
sanonut "työmies on palkkansa ansainnut".

SRI LANKAN XEE-KLINIKKA TUOTTAA HEDELMÄÄ

Sri Lankassa järjestämämme klinikan jälkeen on tullut ainakin 70 ihmistä uskoon pastoreiden
alettua evankelioivan elämäntavan. Samalla XEE-materiaalia käännetään ja kursseja aloitetaan.
(Lue lisää)

Tämä pariskunta sai kokea taloudellisia ja terveydellisiä ihmeitä heti uskoon tultuaan. Kuvassa
pastori Gerty on heidän luonaan syventämässä suhdetta ja auttamassa heitä kasvamaan
uskossa.

TALOUS

Uusi vuosi on alkanut. Pyydämme Jumalaa siunaamaan tämän vuoden talouden niin, että
voisimme jatkaa työtä myös loppuvuonna. Kaikista yrityksistämme huolimatta tulomme eivät ole
vielä yltäneet menojen tasolle ja kassakirstun pohja tavoitetaan tätä vauhtia kesällä.
Pyydämmekin sinua tulemaan mukaan työhömme rukoilemaan Jumalan ihmettä tai antamaan
työllemme siitä mitä Hän on sinulle uskonut.

XEE+ ALKAA PERHENIEMEN OPISTOLLA

Hiljaisuudessa valmistelemamme raamattukouluille suunnattu XEE+ (syventävä
evankeliointikoulutus) saa ensi-iltansa Perheniemen opistolla helmikuun alulla. Vielä ehdit
ilmoittautua mukaan. (Lue lisää)

RUKOILE KANSSAMME
Rukoile:
XEE-työlle uusia tukijoita.
Sri Lankan XEE-työlle jatkuvuutta
perheniemen XEE+ koulutuksen onnistumisen puolesta
XEE-työntekijöiden ja perheiden puolesta
oikeita ihmisiä osallistumaan kansainväliseen kenttätyöntekijäkoulutukseemme
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