
  Hyvää 100-vuotis  Itsenäisyyspäivää! 

On hienoa muistella, miten Jumala on ollut hyvä Suomea kohtaan. Kunpa suomalaiset ymmärtäisit 

sen Jumalan armon, jonka takia saamme tänä vuonna tätä juhlaa viettää. Ja että he palaisivat 

jälleen palvelemaan suurta Jumalaamme! Me Tuomaksen kanssa vietämme Itsenäisyyspäivää 

tehden suomalaista ruokaa ja yritämme netistä päästä seuraamaan linnanjuhlia. 

Viime kirjeen jälkeen on tapahtunut paljon hyvää ja tähän kirjeeseen ei millään mahdu kertoa 

kaikesta, mutta joitakin helmiä tahdomme jakaa kanssanne. Ennen kaikkea kiitos valtavasti 

rukoustaisteluistanne evan_ke_liumin menestymisen puolesta. Ju_mala on ne kuullut. 

Koko marraskuun olemme saaneet kulkea positiivisella vireellä, kiitos siitä 

Ju_malalle. Marraskuun puolessa välissä saimme puhujavieraan Puerto Ricosta, 

saarnaaja –naisen Tirsan. Hänellä oli vahva Sana ja lopuksi hän aloitti 

rukouspalvelun, jossa hänen profetian lahjansa toimi väkevästi. Tuossa 

kokouksessa moni sai kokea Ju_malan yliluonnollista voimaa. Yksi sai Pyhän 

Hengen kasteen ja alkoi puhua uusin kielin, ulkoista sekä sisäistä paranemista 

koettiin, vapautumista riivajahengistä sekä moni sai vahvistuksen, että nyt pitää 

laittaa elämä järjestykseen ja jättää pois se, mikä ei tuo Ju_malalle kunniaa. 

Olemme tuossa kokouksessa sekä sen jälkeen nähneet mahtavia asioita. 

Yksi ilonaihe on ollut anteeksiantaminen 

srk-laisten kesken. Kaksi naista, jotka 

kesästä asti ovat olleet tervehtimättä toisiaan, halusivat 

sovittaa vihastumisensa. On hienoa olla todistamassa 

kuin tällaiset ihmiset halaavat ja pyytävät anteeksi. Iloa 

on myös tuonut ihmisten halu todistaa kokouksissa, mitä 

Jum_ala on heidän elämässään tehnyt.  

Pyhisopettajamme María on jälleen myös vahvassa 

puhuttelussa ja on iloksemme ottanut askeleita terveeseen suuntaan. Hän halusi myös järjestää 

syntymäpäivänsä srk:ssa yhdessä erään toisen sisaren kanssa. Kaikki nämä yhdistävät srk:aa ja me 

iloitsemme siitä! 

Iso Kirjan Helsingin Follow –

kurssi vieraili Sabissa viikon 

verran. Samoin kuin Keuruun 

ryhmä, he olivat meille suureksi 

siunaukseksi. Yhdessä pidimme 

kokouksia, teimme 

rukouskävelyitä niin Sabissa kuin 

Jacassakin, Huescassa jälleen 

tarjosimme suomalaista ruokaa.  



Olemme olleet nyt ahkerammin myös Huescassa. Viime kuussa olimme normaalien kokouksien 

lisäksi pitämässä avioliitto –päivillä yhtä oppituntia sekä Suvi on ollut puhumassa Naisten illassa. 

On piristävää olla välillä toisessakin srk:ssa, koska joka srk on omanlaisensa ja vaihtelu virkistää.  

Eräänä päivänä Huescan pastoripariskunta tuli Sabiin ja 

heidän kanssaan kävimme rukoilemassa kaupungin puolesta. 

Erityisen painostava ilmapiiri oli kaupungintalon ja katolisen 

kirkon yhteisellä aukiolla. Uskomme, että kaikilla rukouksilla 

on ollut valtava vaikutus tähän, mitä olemme saaneet kokoa 

marraskuun aikana. Kaikki rukoukset, mitä te arvokkaat 

kannattajat olette rukoilleet sekä nämä rukouksen täällä, ovat 

olleet raivaamassa tilaa Jumalalle ja hänen valtakunnalleen.  

Jatketaan siis rukousta! 

Seurakuntamme on halunnut osallistua lähetystyöhön 

Operaatio Joulunlapsi –projektin kautta. Viime vuonna jo 

pidimme asiaa esillä ja vain harva innostui ajatuksesta. Silloin 

saimme varmaan 4 tai 5 laatikkoa aikaiseksi, mutta nyt tänä 

vuonna saimme viedä 15 laatikkoa. Jo pelkästään tämä kertoo 

meistä siitä innosta, mitä ihmisillä nyt on. Ja toisaalta on todella 

tärkeää pitää lähetystyötä esillä sen monissa muodoissa jo 

alusta alkaen, koska se on oleellinen osa srk:n toimintaa ja 

olemusta. 

Alla on vielä muutamia kuvia, jotka varmasti kertovat enemmän kuin tuhat sanaa. 

Hyvää joulun odotusta ja iloista mieltä jokaiseen kotiin! Taivaan Isän siunausta! 


