Me annamme kaiken kunnian sinulle,
Me annamme kaiken kunnian
sinulle!! JEESUS
Viisi päivää Mungul Morotissa ja niin paljon tapahtui
meidän kolmen päivän seminaarissamme.
Jumala on Mahtava! Lisää parantumisia ja vapautumisia!
Lisää On Tulossa !!!
Pastorimme oli väsynyt, mutta kokoustemme jälkeen uusi voima virtasi hänessä! Nyt hän voi
aivan uudella voimalla, Jumalan Rauhasta ja Pyhyydestä käsin tehdä työtä Jeesukselle.
Hän oli unohtanut pitää lepopäivänsä, Mutta nyt hän tulee sen muistamaan!!!
Sinun pitää muistaa lepopäiväsi!!!!
Jumalakin lepäsi töistään:Seitsemäntenä päivänä Jumala lepäsi kaikesta työstään 1 Moos.2:2
Älä unohda kunnioittaa Häntä joka päivä Room. 1:21
ja kuinka ihmeellinen olikaan meidän Ehtoollinen! Jeesus oli kanssamme ja Hän toi parannusta
ja vapautusta ja Hänen lohdustustaan ihmisille! Me vain lepäsimme Hänen käsivarsillaan!
Kunnia Jumalalle!!! He eivät olleet kokeneet tälläista rauhaa ja pyhyyttä! Hän oli siellä
kanssamme!!!
Koko ilmapiirri muuttui!!!
Meitä ei ollut kovin montaa osallistumassa tähän kokoukseen, nyt oli Naadam juhlan aika ja
kaikilla oli kiireitä tämän juhlan valmistamisessa.Tämä on suurin juhla Mongoliassa ja tähän
vamistaudutaan koko vuoden ajan.Paljon juhlia ja niin kauniisti he olivat kaikki pukeutuneet
niin kauniisti!
Tämä on hauskin ja iloisin tapahtuma Mongoliassa. Juhlat alkaa 11.7. ja päättyvät 13.7. mutta
koko viikko on tapahtumia ympäri Mongolian. Jokaisella valtiolla, läänillä ja kaupungilla on oma
Naadaminsa. Juhlat koostuvat hervos kilpailuilla, painilla ja jousi ammunnalla. Mahtavat Juhlat!
Eriin Gurvan Naadam on juhlan virallinen nimi ja se tarkoittaa kolmea eri kilpailulajia.
Mutta lisää on tulossa:

Huomenna lähdemme kohti Etelä- Mongoliaa Bayanhongoriin, missä osallistumme
nuorten leirille. Kolmepäivää opetusta parantamisesta ja sitten
laitammekin nuoret kaduille rukoilemaan. Lisää Herätystä ja
Herran voimaa!!!
sitten Godin Dalanzadgadiin viemään parannusta myös sinne..
noin viisi päivää siellä ..

Jumalan siunausta

Pastori Kristiina Keravuori
World Evangelism Organisation www.weo.fi
Finland
Lahjoita nyt: http://www.weo.fi/tue-tyota
Kiitos tuestasi!!!
Katso lisää videoita:

Naadam in Mungul Morot: http://vimeo.com/26368656
One working day in Mungul Morot: http://vimeo.com/26324097
Mungul Morot 2011 in Mongolia: http://vimeo.com/26323625
Some testimonies about healing: http://vimeo.com/26377436

