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On taas tullut aika kirjoittaa teille. Loppuvuonnakin on ollut monenmoista tapahtumaa, josta tässä
kerron teille. Aloitetaan siitä missä edellinen kirje loppui.
Rauha on ollut muutaman kerran laulamassa luterilaisen seurakunnan tilaisuuksissa täällä
Haminassa. Niinkuin myös omassa seurakunnassaan.
Trakuja on jaettu aina silloin tällöin täällä Haminassa Rauhan ja Timin kanssa. Porukkaa on
kuitenkin ollut liikkeellä aika vähän kaduilla.
Taisto oli saarnaamassa Riitta Forselin kotikokouksessa syyskuussa ja Herra oli meidän kanssamme
siellä. Taisto puhui Efesol. 4: 11-16 ja 22-24 uskovien kasvusta Kristuksen kaltaisuuteen. Timi
myös lauloi meille Herrastamme.
Syyskuussa Taisto myös julisti sanaa oman seurakunnan rukouskokouksessa. Taisto puhui
Matt.7:24-27 miehestä, joka rakensi talonsa hiekan päälle.
Lokakuussa meillä oli Caritas Russia yhdistyksen vuosikokous omassa seurakunnassamme. Saatiin
taas tilit tarkastettua ja kaikki oli ok.
Lokakuussa lähetettiin seurakunnasta myös striimattu live lähetys, jossa Taisto oli puhumassa ja
rukoilemassa ihmisten puolesta. Taisto puhui Joh.15: 1-8 miten Jumala puhdistaa uskovat ja tekee
heistä opetuslapsiaan. Live lähetyksiä on tarkoitus jatkaa kerran kuukaudessa, joissa Taisto on
julistamassa sanaa ja rukoilemassa ihmisten rukouspyyntöjen puolesta.
Taisto ja Timi aloittivat Raamattupiirin vetämisen seurakunnassa marraskuussa. Raamattupiiri
kokoontuu joka toinen perjantai. Taisto opettaa siellä sanaa ja sitten keskustellaan kyseisestä sanan
kohdasta. Taisto aloiitti Uuden testamentin johdannolla ja sitten tulee johdatus Markuksen
evankeliumiin, jonka jälkeen käydään Markus läpi lukuluvulta. Josta edetään apostolien tekojen
kautta Paavalin kirjeisiin.
Tutkitaanpa vähän sanaa: 1Kor 15: 37-38 kuuluu seuraavasti: ”ja kun kylvät, et kylvä sitä vartta,
joka on nouseva, vaan paljaan jyvän, nisun jyvän tai muun minkä tahansa. Mutta Jumala antaa sille
varren, sellaisen kun tahtoo, ja kullekin siemenelle sen oman varren”.
Kun Jumala meidät pelastaa, vaikka uskoontulokertomuksia on monenmoisia, periaatteessa
käymme läpi samanlaisia kokemuksia. Mutta sen jälkeen tiet erkanevat. Se miten Jumala kasvattaa
ja kouluttaa sinua riippuu siitä, että minkälaiseen tehtävään Hän on sinut kutsunut. Tulevalle
lähetystyöntekijälle on tärkeää opiskellä kohdemaan kieltä. Pastorin on hyvä saada oppia
Raamatusta. Tulevalla sielunhoitajalla on hyvä olla kokemus siitä, että mitä on olla itse
sielunhoidettava. Hengellinen kasvu Kristuksen kaltaisuuteen on tärkeää kaikille Jumalan
valtakunnan työntekijöille.

RUKOUSAIHEITA TYÖN PUOLESTA
–

Saisimme oikeat sanat kadulla ihmisille trakuja jakaessamme

–

Raamattupiiri seurakunnassa alkaisi hyvin ja olisi siunauksena ihmisille

–

Myös seurakunnasta lähetettävät live lähetykset saavuttaisivat ihmisiä

–

Ovet aukeaisivat taas Tallinnaan ja Viipuriin

KIITOSAIHEITA TYÖN PUOLESTA

–

Kiitokset Caritas Russia yhdistyksen hallitusvastuussa olevista ja muista avustavista
työntekijöistä.

–

Kiitokset uskollisista esirukoilijoista ja kannattajista.

–

Kiitokset Raamattupiirin siunauksista

-

Kiitokset meidän omasta seurakunnasta jossa saamme palvella
OIKEIN HYVÄÄ JOULUA JA UUTTA VUOTTA 2022 TEILLE KAIKILLE !!
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