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On tullut taas kirjeen kirjoittamisen aika. Olen vieraillut Venäjällä tänä syksynä yhden kerran.
Olin Pietarissa 15.08 – 12.09.15
Tein tuttua katutyötä Prospekt Prosvecenian metrolla. Olin aina Ma, Ti,Ke metrolla evankelioimassa
trakujen kanssa. Tuli useita keskusteluja ja muutama EE-keskustelu myös. Ratkaisun tehneitä ei ole
vielä näkynyt, mutta jatketaan rukousta!
Lauantaisin kävin Mirotvorets seurakunnan kokouksissa Vasilin saarella. Olen aikaisemmin
puhunut uskoon tulemisestani Mirotvorets seurakunnan ylläpitämässä kodittomien miesten kodilla
Obvodni kanalilla. Puhe kosketti yleisöä ja minulla on näky Jumalalta, että tulen vielä puhumaan
Mirotvorets seurakunnassa myös.
Muuna aikana opiskelin Venäjää ja Teologiaa ja hoitelin juoksevia asioita kuten kaupassa käynnit
jne.
Täällä Suomessa on myös tapahtunut: Pidin saarnan omassa elikä Haminan Helluntaiseurakunnassa
26.07.15 aiheesta: sisäinen puhtaus.
Meillä oli myös seurakunnan kanssa evankelioiva tori tilaisuus 31.07.15 Haminan kauppatorilla ja
minä olin yleisön seassa evankelioimassa heitä EE-menetelmää käyttäen trakujen kanssa.
Pietarin matkani jälkeen toin seurakunnassa terveisiä matkaltani seurakunnalle 17.09.15 ja yleisö
kuunteli mielenkiinnolla.
Haluan tässä vielä jakaa teille opetuksen Sanan: Sakarja 4:6 kuuluu mm. näin
… Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot.
Monta kertaa ihminen yrittää ahdingossa ollessan omin voimin voittaa ongelmansa. Tämä on
tuomittu epäonnistumaan. Vihollinen voi kampittaa sinut tosi pahasti. Otetaan esimerkiksi vaikka
narkomaani, joka on aineissa kiinni. Ilman Jumalan apua hänen on melkein mahdotonta päästä
aineista irti. Ajatellaan vaikka vieroitus oireita. Kun ”kylmä kalkkuna” vieroitusoireet iskevät
päälle, niin heikompihermoista pelästyttää katsoakin sellaista. Kuitenkin psyykkinen riippuvaisuus
voi olla vielä tätäkin voimakkaampi.
Kristillisissä päihdehoitokodeissa ympäri maailman tehdään kuntoutustyötä kyseisten narkomaanien
kanssa. Kun vieroitusoireet ovat pahimmillaan, niin lähes jatkuva rukouspäivystys henkilökunan
taholta on tarpeen ja myös jatkuva sielunhoito/rukouspalvelu asiakkaan kanssa on tarpeellista.

Monet hoitokodit eivät käytä rauhoittavia lääkkeitä ollenkaan. Tämä siksi, koska joissakin
tapauksissa lääkkeet estävät ahdistusten tulemisen pintaan Näin ei ahdistuksia voida käsitellä
sielunhoidon ja rukouspalvelun keinoin ja hoitaa niitä pois.
Se miten asiakas kestää vieroitusoireet ja miten sielunhoidossa päästään pureutumaan ahdistusta
aiheuttaviin syihin Syitä voi olla paljon ja erittäin traumaattisia rikkinäisestä elämästä johtuen.
Tämä jos mikä vaatii itse Kristuksen pyhän Hengen viisautta ja voimaa, mitä ei mikään
ihmisviisaus voi korvata.

Oikein hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2016 teille kaikille lähettäjille!!
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