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Tälläkertaa  aloitan  tämän  kirjeen  opintojeni  kuulumisillä.  Venäjän  opinnot  jatkuvat
kansalaisopistossa  taas  syyskuussa.  Englanti  menee  normaalisti  itseopiskeluna  lukion  kirjoja
hyväksikäyttäen.  Teologiaan  on  tullut  suuria  muutoksia.  Global  university  lopettaa  toimintansa
suomessa ensivuoden syksyllä. Minulle se merkitsee koulun vaihtoa. Olen aloittanut säästämään
opintorahoja  omista  tuloistani  ja  Caritas  Russialle  tulevat  rahat  menevät  hengellisen  työn
tekemiseen  ja ehkä joskus 5 – 7 vuoden päästä voisin aloittaa opinnot Keuruun Isossa Kirjassa. Iso
Kirja  tekee  yhteistyötä  Austraalialaisen  Alphacrucis  collegen  kanssa.  AC  on  puhdasverinen
helluntailainen aussi  yliopisto, jossa voi opiskella vaikka tohtoriksi saakka. Iso Kirja on täten AC:n
yksi monista kampuksista. Itse olen ajatellut mahdollisesti lukea alemman ja ehkä myös ylemmän
korkeakoulututkinnon pääaineena: Pastoraalityö. Elikä pastorin tutkinto häämöttää.   

Työnäkymistä sen verran, että minulle on muodostunut sellainen pieni ryhmä ihmisiä eri suunnista,
joita  olen  saanut  luotsata  täällä  elämän  karikkoisilla  vesillä  turvallisesti  satamaan.  Elikä  yksilö
sielunhoitotehtäviä siis. 

Kaduilla ja kauppakeskuksissa on myös evankelioitu Rauhan kanssa. Tämän vuoden puolella on
oltu pääasiassa Kotkan ja Haminan alueilla. Olemme yleensä aloittaneet kontaktin kaduilla trakujen
antamisella  ja  puhuneet  sitten  evankeliumia  sen  mukaan  kun  Jumala  on  johdattanut.  Rauhan
ydinsanoma on hänen parantumisensa Jeesuksen avulla. Minulla on EE-evankeliointi menetelmä ja
kertomus Venäjän työstä. Erikoisesti vankilatyö, jota tein Pietarin alueella. 

Rauha  on  senlisäksi  vielä  omineen  käynyt  katsomassa  sukulaisiaan  ja  muita  tuttuja  jotka  ovat
sairastaneet.  Hän  on  käynyt  Kotkan  keskussairaalasa,  Kuusankosken  ja  Haminan  sairaaloissa.
Jumala on käyttänut Rauhaa voimakkaasti ja Kotkassa yksi nainen teki uskonratkaisun ja kahdella
naisella veriarvot kääntyivät parempaan suuntaan rukouksen jälkeen. Koemme Rauhan kanssa myös
tulleena rukousvastauksena erään nuoren naisen uudistumisen uskossaan. 

Maaliskuussa kävin Israeli tilaisuudessa Kotkan israelin ystävien luona. Rauha ei tällöin päässyt
mukaan. Rukoiltiin Israelin  puolesta  ja lopuksi laulettiin  ”Hatikva” elikä Israelin  kansallislaulu.
Haluan  sanoa tähän,että  olen  suomalainenen ensisijassa  ja  laulan  ”Maamme laulua.”  Kuitenkin
Israelin  kansa  on  Jumalan  omaisuuskansa  ja  Jumalan  silmäterä,  kansa  josta  tuli  myös  Jeesus
Kristus. Kunnioittakaamme siis suuresti israelin kansaa sen puutteistakin huolimatta. 
  
Maaliskuussa seurakunnassamme Haminnassa pidettiin vuosikokous ja minut valittiin edelleen Iso
Kirja opiston yhteyshenkilöksi. 

Maaliskuussa kadulla ollessa puhkesi ensimmäisen kerran EE- jäsennys toimimaan(Venäjällä käytin
myös  EE.menetelmää.   Evankeliointi  elämäntapana  henkilökohtainen  evankeliointi  menetelmä,
jossa käydään läpi evankeliumin eri osatekijät ja annetaan lopuksi kuuntelijalle mahdollisuus tehdä
uskonratkaisu.  

Huhtikuussa  lähetettiin  avustuksia  Igorin  ja  Pavelin  seurakunnille  Pietariin,  jotka  tekevät  mm.
narkomaanityötä  Pietarin  alueella.  Olen  käynyt  molemmissa  seurakunnissa.  Olen  myös
saarnannutkin niissä molemmissa



Huhtikuussa saarnasin omassa seurakunnassa. Aiheena oli: Hengellinen sodankäynti. 

Toukokuussa  olimme  Rauhan  kanssa  Täällä  Haminassa  vajaa  pari  viikkoa  Fida  internationalin
lipaskeräyksessä.  Keräyksellä  kerättiin  rahaa  Lähi-idän  ja  afrikan sotaa käyvien  maiden lapsien
traumaterapiaan ja koulunkäyntiä varten. 

Toukokuussa   olin  johtamassa  rukouskokousta  ja  saarnasin  aiheesta  Efesol.  3:10  (että  Jumalan
moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon.)

Toukokuussa seurakunnassaamme  pidettiin myös asiakokous aiheesta,että miten kukakin haluaisi
tuoda  oman  kortensa  kekoon?  Elikä  miten  haluaisi  palvella  Jumalaa  ja  seurakuntaa  ja
seurakuntalaisia  omilla  lahjoillaan.  Minä  ilmoitin  haluni  palvella  sanassa  ja  rukouksessa  ja
kadullahan me Rauhan kanssa jo ollaankin. 

Toukokuussa olimme myös Israelin ystävien rukouskokouksessa Kotkassa. Rauha todisti kyseisessä
tilaisuudessa, että miten Jumala on häntä auttanut ja parantanut. 

Kesäkuussa meillä oli Caritas Russian hallituksen kokous. 

Kesäkuussa  me  Rauhan  kanssa  käytiin  taas  Tallinnassa.  Laiva  oli  7  tuntia  maissa.  Kävimme
vanhassa  kaupungissa.  Evankelioimme  torikauppiaita  ja  asiakkaita.Vastaan  tuli  myös  joitakin
venäjänkielisiä.  Sitten kävimme Viru hotellissa  ja ostoskeskuksessa siinä vieressä. Sen jälkeen
ajoimme  taksilla  satamaan  takaisin.  Satamassa  oli  sadamarket  ja  sadamaturg  kaupat.
Sadamarketissa jaoimme trakuja myyjille ja asiakkaille. Sadamarket oli täynnä pieniä myyntikojuja
ja aika paljon vaatetavaraa ja tekstiilejä. Laivalla paluumatkalla Suomeen jaoimme myöskin trakuja
ja evankelioimme matkustajia.  

Kesäkuussa  johdin  taas  rukouskokouksen  omassa  seurakunnassa.  Saarnasin   Gal.4:13-14  sekä
1Kor.1: 26-31 ( Sillä Jumala otti sen joka ei mitään ole...)

Heinäkuussa Saarnasin korinttolaiskirjeen alusta ja tulossa on koko korinttolaikirjeiden opetussarja
tulevina kertoina. 

SIUNAUSTA KESÄÄSI TOIVOTTAVAT EVANKELISTAT  RAUHA JA TAISTO!!
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