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MATKALLA...
29.6- 27.7.2012

Kirje 4

Me palvelemme Suurta Jumalaa
ja Hän löytää meille aina tien...

www.weo.fi

Silloin taivaalle ilmestyy
Ihmisen Pojan merkki.
Kaikki maan sukukunnat
puhkeavat valituksiin,
kun näkevät Ihmisen
Pojan tulevan taivaan
pilvien päällä suuressa
voimassaan ja
kirkkaudessaan.
Matt.24:30

VAIN KUUKAUDEN VIISUMI
JA AUTOKIN OLI MYYTY...
MONGOLIA JA ULAANBAATAR

Vuonna 2005 olin kotonani kun Pyhä Henki
laskeutui minuun ja kaaduin lattialle. Näin
näkyjä ja edessäni oli ihmisiä jostain Aasiasta
tai Keski-Amerikasta. Sanoin vain Jeesukselle:
Jos halut että minä menen tuonne niin
valmista minulle tie niin minä lähden..
Jatkuu sivulla 2

Paimentolaisten koteja eli Gerejä

BULGAN’IN LASTEN LEIRI, NAADAM,
IHMEPARANTUMINEN KHYALGANAT’ISSA JA
KOKOUKSIA KIRKOSSA

Kävimme vain muutamassa kylässä Bulganin
läänissä. Tällä kertaa aika oli hyvin rajoitettu
ja kaksi päivää kestänyt Naadam juhla esti
matkustamistamme. Silloin kaikki ovat hyvin
kiireisiä.

Ulaanbaatar ja Chinggis Khaan’in patsas

Jatkuu sivulla 3

Darkhan, Dalanzahad ja Mungul
Morot
Dalanzahadiin Umnu Gobiin lensimme
lentokoneella! Kentältä meidät vietiin suoraan
50km päähän Dalanzadhadin keskustasta,
Gobin laidalla olevaan vuoristoon.
Osalistuimme päivän ajan nuorten leiriin ja
saimme opettaa nuorille Parantamista..

Ihmiset hämmästyivät nähdessään,
kuinka mykät
puhuivat, raajarikot
tervehtyivät,
rammat kävelivät ja
sokeat näkivät, ja
he ylistivät Israelin
Jumalaa. Matt.
15:31

Jatkuu sivulla 4-6
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Binder, Urnaa ja vauva Sorbileg

MONGOLIA...!

SIVU

Sade yllätti meidät kaupungissa

2

Autotkin joutuivat koville...

HERRA KUTSUI SYKSYLLÄ 2005 MONGOLIAAN...

Näky lähti avautumaan ja syksyn aikana
tapasin monia Mongolialaisia Suomessa ja
Pietarissa. Tutustuin Tyuata nimiseen
nuoreen naiseen ja hän valmisti minulle tien
Mongoliaan. Hänen kauttaan tutustuin
Baaska nimisen nuoreen mieheen täällä
Ulaanbaatorissa . Baaskalla oli oma näky
joka oli samanlainen kuin se näky jonka
Herra antoi minulle kotonani Suomessa.
Nyt olen täällä jo seitsemättä kertaa ja olen
kiertänyt koko Mongolian kertaalleen joten
kaikki läänit on tullut koluttua. Kymmenelle
perheelle olemme ostaneet Mongolian
kodin eli Gerin, myös rahallista avustusta
omien resurssien mukaan ja evankeliumia
on julistettu sadoissa eri paikoissa, kodeissa,
gereissä ja seurakunnissa ja ihmeet ja merkit
ovat seuranneet matkallamme. Näistä voit
lukea kirjastani: Kristiina Matkalla Jumalan
kanssa, jota voit tilata suoraan minulta.
OSTIN VIIMEVUONNA AUTON YHDESSÄ
TULKKINI KANSSA JA HÄN OLIKIN MYYNNYT
SEN..

Viimevuotinen avustajani ja tulkkini Amra
ilmoitti minulle että hän ei pysty tänä
vuonna matkustamaan kanssani joten olin
ilman tulkkia, mutta Herra järjesti minulle
aivan oivan tulkki miehen Binderin.
Järjestin tapaamisen Amran ja Binderin

kanssa ja sovimme matka järjestelyistä. Kun
olimme sopineet kaikesta Amra sanoi että
nyt on edessä yksi ongelma ja minä sanoin
että mikä sen on? Jolloin hän ilmoitti että
auton mootori oli mennyt rikki ja oletin että
se oli mennyt rikki hänen paluumatkallaan
maaseudulta Ulaanbatoriin, mutta hän
sanoikin että se oli mennyt rikki kaksi viikoa
lähtöni jälkeen viimevuonna ja hän oli
myynnyt sen.. Suuni loksahti auki ja täytyin
vain Pyhästä naurusta. Olimme sopineet
että seuraavan kahden vuoden aikana voisin
käyttäää autoa matkoillani. Mongolian tiet
ovat hyvin huonot joten siirtyminen on
hyvin vaikeaa ilman autoa. Kuluneen
vuoden aikana hän ei ole kirjoittanut tästä
asiasta minulle mitään vaikka olemmekin
olleet yhteydessä keskenämme. Tälläistä on
evankelistan matkaaminen maailmalla..
koskaan ei tiedä...
BINDER TARJOUTUU KULJETTAMAAN MINUA
OMALLA AUTOLLAAN JOKA TOIMII KAASULLA

Asiat järjestyvät ja Binderin kanssa
sovimme että lähdemme hänen autollaan
matkaan, mutta tälä kertaa esteenä on se
että kaasua ei myydä kuin ihan lähi
kaupungeissa. Joten matkasimme lähelle
oleviin kaupunkeihin ja siellä ystävämme
kuljettivat meitä omilla autoillaaan...
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Aloin vain
nauramaan!
Täytyin Pyhästä
Naurusta

MONGOLIA...IHMEPARANTUMINEN...NAADAM!

SIVU

3

Jos joku teistä on sairaana, kutsukoon hän
luokseen seurakunnan vanhimmat. Nämä
voidelkoot hänet öljyllä Herran nimessä ja
rukoilkoot hänen puolestaan, Jaakobin kirje 5:14
Bulganin vierailu alkoin kahden päivän
lastenleirillä. Ensimmäisenä päivänä satoi
mutta se ei haitannut leiriläisten touhuja.
Ruuan laittoa, rukousta, laulua ja ylistystä.
Oli upeaa saada olla mukana. Lapset uivat
joessa ja pelasivat jalkapalloa ja erilaisia
leikkejä. Linkistä lisää leiristämme:
https://vimeo.com/45791614
NAADAM ON VUODEN KOHOKOHTA
MONGOLIASSA!!!

Kaksi päivää kestänyt Naadam juhla
Bulganin läänissä on joka vuotinen juhla
jota vietetään joka läänissä Mongoliassa..
Kaikista eri lääneistä etsitään parhaimmat
kilpahevoset, jousiampujat ja panijat. jotka
sitten kilpailevat Ulaanbaatarissa. Itseäni
kiinnostaa nuo kilpahevoset ja niiden selässä
ratsastavat nuoret pojat ja nykyään myös
tytöt. Tekemäni video onkin vähän hevos
voittoinen mutta kannattaa katsoa niin
pääsee näkemään mistä on kyse. Tässä
linkki: https://vimeo.com/45811651
IHMEPARANTUMINEN KHYALGANAT’ISSA

Bulganista ajoimme n.135km päähän
Khyalganat’iin. Kävin tässä seurakunnassa
myös viimevuonna ja opimme kuinka
parantaa sairaita Charles ja Frances
Huntterin oppien mukaisesti. Aamulla
kokoonnuimme rukoilemaan ja paikalle
s a a p u i e r ä s ro u va h ä n py y s i e t t ä
rukoilismme hänelle,hänen poikansa käy
tässä seurakunnassa. Hän sairasti kurkku
syöpää!Rukoilimme toisilemme ja sitten
eräässä vaiheessa koin että meidän pitää
rukoilla hänelle ja lukea Jaakobin kirjeestä
5: 14-16 Jos joku teistä on sairaana,
kutsukoon hän luokseen seurakunnan
vanhimmat. Nämä voidelkoot hänet
öljyllä Herran nimessä ja rukoilkoot
hänen puolestaan, 15: ja rukous, joka

uskossa lausutaan, parantaa sairaan.
Herra nostaa hänet jalkeille, ja jos hän
on tehnyt syntiä, hän saa sen anteeksi.
16 : T u n n u s t a k a a s i i s s y n t i n n e
toisillenne ja rukoilkaa
toistenne puolesta, jotta
p a r a n t u i s i t t e .
Vanhurskaan rukous on
voimallinen ja saa paljon
a i k a a n . R u ko i l i m m e
yhdessä syntisen
rukouksen ja hän antoi
elämänsä Jeesukselle.
Voitelin hänen kaulansa
öljyllä ja jonkin ajan
kuluttua ympärillä
Kurkkusyöpäkasvain kutistui silmiemme edessä!!!!
olevat huusivat kun
kaulan ympärillä ollut
kasvain kutistui. Luut tulivat
näkyviin !!! Itkimme ja ylistimme
Herraa tästä mahtavasta ihmeestä! Nyt
tämä rouva kertoo todistustaan tässä
kylässä ja ihmisiä tulee seurakuntaan
rukoiltavaksi
......ja rukous,
Katso tästä video :
joka uskossa
https://vimeo.com/45790055
BULGANIN KIRKOLLA SAARNA SUNNUNTAINA
JA PARANNUS KOKOUS VIIKOLLA.

Niin moni heistä parani ja Herra
kosketti. Herra ei jätä ketään ilman jos sinä
uskossa tulet Hänen luokseen. Silloin saat
nähdä ihmeitä ja merkkejä. Iloista
ylistämistä Herran läsnäolossa!!
Katso linkki: https://vimeo.com/
45807385
Kävimme myös rukoilemma lähellä
olevassa kylässä, miehelle joka on ollut
viisitoistavuotta vuoteessa. Työmaa
onnettomuudessa auto oli kaatunut hänen
päälleen ja hän oli halvaantunut. Viisitoista
vuotta sängyssä.. ei mitään kuntouttamista
nyt ikää oli 45 vuotta.. Herra kosketti
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lausutaan,
parantaa
sairaan.
Herra nostaa
hänet
jalkeille, ja jos
hän on tehnyt
syntiä, hän
saa sen
anteeksi.
Jaakobin kirje
5:15

MONGOLIA...DARKHAN!

SIVU
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Lasten ja nuorten aikuisten
seurakunta Darkhanin kylässä
Darkhanin vierailu

NÄKYNÄ ON AUTTAA ORPOJA

Pastori pariskunta Dawhan Bayar ja
October ovat yhdessä perustaneet tämän
seurakunnan näyn perusteella jonka Jumala
antoi pastori Dawhanille. Näkynä auttaa
kodittomia lapsia ja tarjota heille ruokaa
päivittäin. Seurakuntaan kuuluu 30
aikuista, 40 nuorta ja 20 koditonta lasta.
Nuoret ovat aikuisten avustuksella
ommelleet itselleen Mongolialaisia asuja ja
näissä he esiintyvät vankiloissa ja muissa
seurakunnissa. Kaikkia perinteisiä
Mongolialaisia tansseja ja soittimia he
osaavat taitavasti esitellä. Koulutusta on
saatu ulkopuolisilta kouluttajilta.
Tällä kertaa en osallistunut tälläiseen
tanssi esitykseen vaan pidin sunnuntai
saarnan seurakunnassa. Tilaisuuden lopussa
rukoilin ja siunasin kaikkia paikalla olijoita.
Olemme vuodesta 2008 osallistuneet
tämän seurakunnan toimintaan ja
avustamiseen.
Toissa vuonna he saivat maapalstan
läheltä kaupunkia ja siellä on nyt viisi
possua ja tarkoituksena on saada lisää
muitakin eläimiä.
Myös viljelemistä on kokeiltu mutta
vielä tähän tarvitaan paljon opetusta.
Sain ilokseni tutustuttaa Mungun
Moritin seurakunnan
heidän kanssaan.
Mungun Moritissa on jo omat viljemät
joten he voivat antaa heille opastusta tässä
työssä.

Tarkoituksena on olla mukana heidän
työssä omien resurssien mukaan ja toivon
että Jumala tuo heille paljon muita tukijoita.
Liitteessä on video
Darhanin kokouksesta
https://vimeo.com/
46294582

vo i t myö s k a t s o a
aikaisemipa videoita
Pastorit Dawhar Bayar ja October

YouTubesta:
http://www.youtube.com/watch?
v=4YrtRa_kv0g&list=UUdA3Kld0XjazUCo9jRV2lA&index=6&feature=plcp
Kiitoksia kaikille tuestanne

-Kristiina
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Sinä osoitat
minulle
elämän tien.
Minä saan
nähdä sinun
kasvosi, sinä
täytät minut
ilolla. Ap.t.
2:28

MONGOLIA...DALANZADGAD!
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Umnu Gobi yllätti meidät satoi vettä ja
rakeita
DALANZADGAD
Heinäkuun 17 pvä
saavuimme Binderin kanssa
Dalanzadgadiin lentokoneella.
To d e l l a
helppoa
matkustamista! 1 1/2 tuntia kesti
lento Ulaanbaatarista ja lento oli
tosi edullinen. Autolla kulkeminen
olisi tullut monta kertaa
kalliimmaksi ja tässä säästyi
paripäivää matkustamisessa.
Seurakunnan vanhimmista oli
eräs parikunta meitä vastassa ja
kentältä menimme suoraan
lasten/nuorten leirille 50km
päähän Dalanzadgadin
keskustasta. Kiipesimme nuorten
kanssa korkeille vuorille ja
katsoimme kauniita maisemia
Gobin autiomaahan. Leirissä
pidimme parannus koulutuksen ja
nuoret saivat kokea kuinka Pyhän
Henki toimi heidän kauttaan.
Rukoilimme ja siunasimme
toisiamme! Raju ukonilma yllätti
ja vettä tuli aivan kaatamalla. Vesi
sade muuttui sitten isoiksi rakeiksi
ja tästä he olivat hyvin iloisia,
koska sade on hyvin harvinaista
näillä seuduilla. He sanoivatkin
että olimme tuoneet sateen
tulessamme Ulaanbaatarista.
Illalla palasimme kaupunkiin ja

kahtena seuraavana päivänä
luoksemme tuli ihmisiä
rukoiltavaksi ja parantumisia
tapahtui.
Illat pidimme Pyhän Hengen
seminaaria. Viimeisenä iltana
rukoilimme kaikille läsnä olijoille
aina puoleen yöhön saakka.
Seurakunnan pastori rouva
Ojuna ei päässyt meitä
tapaamaan koko aikana
sadekuurojen takia. Joet tulvivat ja
heidän autonsa ei päässyt joen yli
kaupunkiin.
Näin Mongoliassa!!!
Seurakunnan leirillä pidetään
erilaisia kokouksia ja nuorten
leirejä. Myös CP vammaiset lapset
tulevat tänne ratsastamaan ja
l o m a i l e m a a n . Va n h e m m i l l e
annetaan näin vähän vapaata
lasten hoidossa.
Ru k o u k s e n a o n t a l o n
rakentaminen kaupunkiin minne
tulisi kirkko ja toimi tiloja...
Olemme tässä mukana ja
ihmeitä ja merkkejä on
t a p a h t u nu t n ä i d e n v u o s i e n
varrella kun olen työskennellyt
heidän kanssaan..
Taloudellista apua tarvitaan...
rukoilkaamme tätä yhdessä.

Perjantai aamuna heinäkuun
20pvä lensimme takaisin
Ulaanbaatoriin, mistä matka
jatkui seuraavana päivänä kohti
Mungun Morit’in kylää. Lisää
seuraavalla sivulla...
sivu 6

Dalanzadgadin video
Video leiriltä, kirkosta ja lopussa
todistus kuinka rukoilimme eräälle
rouvalle viime vuonna 2011 Helppoa
ja kivutonta synnytystä...
Katso:
https://vimeo.com/46297925
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MONGOLIA...MUNGUN MORIT!
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Mungun Morit suomeksi Hopea hevonen .
Matkalla saamme nähdä kuinka valtava Chinggis Khaanin hopeinen
muistomerkki seisoo ylväänä keskellä kaunista vuoristoa ja solaa..
MUNGUN MORIT
Matkan viimeinen kohde
Mungun Morit on paikka missä
voimme levätä ja iloita Herran
läsnäolossa.
Sunnuntaina saan saarnata
kirkossa ja sitten rukoilla kaikille.
Herra koskettaa ja parantaa.
Kirkosta kiiruhdamme lähellä
olevaan miesten vankilaan jonne
viemme lahjoituksena
viisikymmentä paria alushousuja
jotka olemme ostaneet pastori
Lhawgan
pyynnöstä
Ulaanbaatorin Mustalta torilta.
Yksi vankilan taloista oli palanut
huhtikuussa joten kaikki vangit
olivat talon rakennus hommissa.
Paikalla
oli
noin
seitsemänkymmentä vankia osa

heistä on viety muualle
tilanpuutteen takia. Kokoukseen
tulivat melkein kaikki vangit ja
saimme kokea kuinka Herra puhui
heille. Vapautusta ja iloa!!!
Olemme vierailleet täällä joka
vuosi ja paikka on jo minulle tuttu
myös muutamat vangit ovat
tuttuja. On ilo nähdä kuinka he
kuuntelevat tarkasti ja myös
ylistävät yhdessä kanssamme.
Mungun Morit on yksi
seurakunta joka on hyvin lähellä
sydäntäni ja olemmekin auttaneet
heitä ja tukeneet heidän työtänsä
erilaisin lahjoituksin. Kannettavalla
tietokoneella, projektorilla sekä
useilla elokuvilla. Myös rahallista

avustusta olemme antaneet heille
joka vuosi.
Tämä pieni seurakunta on
hyvin täynnä Pyhää Henkeä on ilo
saada työskenellä heidän kanssaan
ja nyt minulla oli tulkkina
monivuotinen avustajani Khulan
joka saapui Japanista ja osallistui
missioomme täällä. Se oli Tulta ja
Pyhää Henkeä kaikki kolme päivää
heidän seurassaan...
Tästä pieni video :
https://vimeo.com/46337306
Nyt matka ja missio jatkuu
Suomessa seuraavan kuukauden tai
kahden aikana ja sitten taas
Amerikkaaan....<3<3<3
sivu 7

Pyhän Hengen iloa... Hallelujaaa

Chinggis Khaan
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Tulevia tapahtumia
TULE MUKAAN RUKOILEMAAN JA AUTTAMAAN

TAMPERE KE 15.8.2012
Rukouskokous
Tarkoitukseni on vähän kertoa
matkastani
Teksasissa, Japanissa, Koreassa
ja Mongoliassa sekä
pidämme yhteisen rukous
kokouksen Marja-Liisa Hirsimäen
kotona
Tervetuloa kansamme
rukoilemaan ja kuulemaan
Jumalan ihmeistä
Ilmoitathan tulostasi Marja-Liisalle
p. 040 7306110
tai minulle 28.7 jälkeen
p.040 5242723
Marja-Liisan osoite
Viinikankatu 30 b 5 TRE 33800
LAHTI TO 16.8.2012
Rukouskokous
Tarkoitukseni on vähän kertoa
matkastani
Teksasissa, Japanissa, Koreassa
ja Mongoliassa sekä
pidämme yhteisen rukous
kokouksen Ritvan kotona

Tervetuloa kansamme
rukoilemaan ja kuulemaan
Jumalan ihmeistä
Ilmoitathan tulostasi Ritvalle
0503061880
tai minulle 28.7 jälkeen
p.040 5242723
Ritvan osoite Lahdessa:
Möysänkatu 7 B , 15150 Lahti
Tervetuloa
Ritva ja Kristiina
VUOSI 2013
VUODEN 2013 ISRAELIN
MATKA MAALISKUUSSA
2013, HINTA 1300 €+
LENTOLIPUT
MAJOITUS LUOSTAREISSA JA
HOTELLEISSA. KULJEMME
OMALLA AUTOLLA
VARAA MATKASI AJOISSA

Tule mukaan tukemaan työtäni
maailmalla Osallistumalla vaikka
5 euron kuukausi avustuksella
olet mukana auttamassa työtäni
Herran kanssa.
Luovun asunnostani täällä
Suomessa ja sainkin sen
vuokrattua seuraavaksi
vuodeksi...
Tukitilini tiedot ovat seuraavalla
sivulla
Siunua siunaten ja kiittäen
-Kristiina

Syksyllä matka jatkuu Amerikkaan
ja minne Herra kutsuu!

Rukousta ja

parannusta

World Evangelism Organisation | Kristiina Keravuori/ www.weo.fi

In His Resting Place

Tue työtä
LAHJOITUKSET
Nordea

102530-254204
World
Evangelism
Organisation ry
viite 5555
http://
www.weo.fi/tuetyota
Kiitos tuestasi
Kristiina

Evankeliumia maailmalle... lepohetki Mongolian kauniiissa luonnossa

LÄ H E TT Ä
K R IS T II N

SIUNAUKSIN

JÄ :

A KERAV
UO

RI
W or ld E va
ng el is m O
rg an is at io
n
w w w .w eo .f
i

heinäkuu 2012

Numero 4

:

World Evangelism Organisation | Kristiina Keravuori/ www.weo.fi

