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MONGOLIA JA ETELÄ-KOREA , SOUL
SYKSYN OHJELMA

Paina minut sinetiksi sydäntäsi vasten, pane sinetiksi ranteesi nauhaan. Rakkaus on väkevä kuin kuolema,
kiivas ja kyltymätön kuin tuonela. Sen hehku on tulen hehkua, sen liekki on Herran liekki. Laul.l.8:6
Olen tulessa!!! Rakkaudesta

ylitsevuotavainen ja olemme

Suomessa jatkamme parannus

Jeesukseen ja kaikkiin Hänen

saaneet nähdä suuria Jumalan

kokouksia ja marraskuussa olen

luotuihinsa. Kaikkiin teihin ystäväni ihmeitä. Jeesus parantaa ja
jotka auttoitte minua työssäni
Mongoliassa, Koreassa, ja
Suomessa.. Te jotka olette

vapauttaa!!! Matka jatkuu Suomeen Mikä etuoikeus meillä on kun
ja sieltä takasin Mongoliaan ja
saamme olla ilosanoman ja valon
Koreaan. Jumala on avannut tien

rukoilleet matkani puolesta ja

jota Hän haluaa meidän kulkevan

myös tukeneet minua

yhdessä. Pysy mukana. Apuasi

taloudellisesti. Rakkaus on

tarvitaan myös jatkossa.

MYEONG-DONG CATHEDRAL

avustusmatkalla Liettuassa.

DEOKSUGUNG PALATSI

tuojia maailmassa. ”Sinun sanasi on
lamppu, joka valaisee askeleeni, se
on valo minun matkallani.” Ps.
119:105

JANGSEOK CHURCH

Soul, 10 milj. ihmistä asuu pääkaupunki alueella ja metropolialueella 23 milj.
Souliin meno oli mahtava siunaus!
Asuin hyvin keskeisellä paikalla
kaupungin keskustassa. Liikenne
yhteydet oli upeat. Metro kulki
vaivattomasti ja nopeasti ympäri
kaupungin . Opasteet ovat hyvin
selkeät Korean ja engalannin

avustuksellaan sain tutustua moneen
Korealaiseen ja myös kutsuja
erilaisiin Kristillisiin kokouksiin ja
tapahtumiin. Hänen kanssaan
tulemme viettämään aikaa myös
tulevaisuudessa.
Lord’s Chosen Charismatic
Nigerian revival Church ,

heidän kanssan vietin yhden
keskiviikkoillan ylistäen ja iloiten.
Hyvin voimallinen seurakunta.
muutamaan Korealaiseen pastoriin
United Church ja sen johtaja
ja seurakunnan työntekijään, jotka
Pastori Han, toi elämääni
sitten auttoivat minua paikan päällä. muutoksen ja tiedän että heidän
kanssaan tulen jatkossakin tekemään
Tapasin myös Korelaisia tuttuja
työtä.Voimallinen karismaattinen
Amerikan matkaltani. Houstelissa
seurakunta.Vietin yhden päivän
heidän kanssaan tutustuen heidän
tutustuin nuoreen Korealaiseen
seurakuntaansa ja sen uusiin
tyttöön jonka kanssa kuljeskelin
tiloihin. Juhlimme heidän kirkkonsa
kaupungilla. Sain kutsuja paikallisten kaksivuotista syntymäpäivää su
seurakuntien jäsenten koteihin
4.9.11. Pastoriin ja hänen
missä sitten rukoilimme ja vietimme perheeseensä tutustuin Amerikassa,
erässä Revival kokouksessa ja
aikaa yhdessä. Korealaiset ovat hyvin innostuksemme Jumalan suuriin
vieraanvaraisia ja ystävällisiä.
töihin on hyvin samanlainen.
kielellä. Sain Mongoliassa tutustua

Houstellissa minut johdatettiin
olla heidän auttajina ja tien
opastajina. Kolme ihmistä antoi
elämänsä Jeesukselle. Paljon tapahtui
meille.

Pastori Han, Sung Jun

Vainio on jo vaalennut, vilja on
kypsä korjattavaksi. Maan sato
on kypsä korjattavaksi."

Yoido Full Gosple Church
Tämä oli mahtava kokoemus. Saada
vierailla tässä kirkossa. Osallistua
tämän mega kirkon toimintaan
yhdenpäivän ajan. Kuinka tälläinen
kirkko toimii käytännössä.
Sunnuntai palveluksia on seitsemän
ja kaikki tilaisuudet menee hyvin
vaivattomasti eteenpäin. Saliin
mahtuu 12.000 ihmistä ja sali on
aina täynnä. Ulkopuolella kirkon on
busseja sadoittain ja ihmisiä
tuhansittain, mutta järjetelyt
toimii mahtavasti. Vaikka väkeä on
paljon, liikkuminen on aivan

Jatkakaamme siis matkaa...
Vierailin seuraavissa
kirkoissa:

Myeong-dong cathedral
Seoul:

http://en.wikipedia.org/wiki/
Myeongdong_Cathedral
Korean vanhin Katolinen kirkko

Seoul Jangseok Presbyterian
Church 10.000 seurakuntalaista.

Lily Kimin johdolla. Hänen

Rukoile! Kuuntele! Tee niinkuin
Pyhä Henki sinule sanoo, eli ole
kuuliainen, tottele! Näillä tämä
seurakunta menee eteenpäin ja
ihmeitä tapahtuu!!!!

Lue lisää: http://english.fgtv.com/
yoido/history.htm

Katsotaan mitä tulevaisuus tuo
tullessanTiedän että tulen tänne takaisin.

Suuri kiitos ystävälleni Boloroolle joka
avusti minua kaikissa käytännösn
asioissa saavuttuani ensimmäistä kertaa
vierailulle Koreaan. Boloroo on
Mongolialainen nuori opiskelija joka
asuu täällä miehensä Badral’in kanssa.

Suomen ohjelma on luettavissa
netti sivuiltamme:
http://www.weo.fi/tapahtumat

muutamien ihmisten luokse ja sain

ja tiedän että täällä on myös töitä

vaivatonta. Kaupungin ulkopuolella
on ”Rukousvuori” minne nämä
ihmiset ja myös muita kristittyjä
ympäri maailman kokoontuu
rukoilemaan ja paastoamaan.
Mekin haluamme tälläisen Megakirkon! Pyhä Henki ja gospel
villitys Lutherilaiseen kirkkoon niin
se on sillä selvä!

Tärkeää!!!!
Ilmottatukaa pikaisesti lokakuun
Retriittiin ja Helsingin Parannus koulutukseen ja sekä vuoden 2012
Israelin matkalle.Varaukset täytyy
tehdä ajoissa.
Kuvia ja videoita löydät seuraavasta
linkistä:
http://vimeo.com/search/videos/
search:kristiina%20keravuori/st/
d4185e67
Tue työtä / Anna kuukautinen tukesi
Liity vapaaehtoisjäseneksi
LAHJOITUKSET
102530-254204 / World Evangelism
Organisation ry
Kaikkeen toimintaan viite 5555
124435-74511 / Weo/ Dalit-lapsi projekti
Kiitos tuestasi
Kristiina Keravuori

