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On taas tullut aika kirjoittaa teille. Aloitetaan opiskeluterveisillä. Heinäkuussa sain tehtyä
Kristuksen elämä kurssiin liittyvän Essee kirjoitelman, joka käsitti kylväjävertauksesta
kirjoittamisen. Kurssiin liittyy vielä toisenkin esseen kirjoittaminen, jonka aihe käsittelee tieteellistä
lähestymistapaa Kristuksen persoonaan.
Olin saarnavastuussa omassa seurakunnassa elokuussa 19.08.18 ja aiheenani oli jälleen
ensimmäinen korinttolaiskirje.
Olimme Rauhan kanssa Kotkan torilla evankelioimassa 25.08.18 ja evankeliumi kiinnosti ihmisiä.
Edellinen lähetyskirje postitettiin tukijoille 27.08.18, niin kuin myös e-mailit.
Venäjän tunnit alkoivat taas tänä vuonna 29.08.18 ja siellä saadaan taas harjoitella kieltä.
Tallinnaan tehtiin taas lähetysmatka 11.09.18 syyskuussa. Kuljimme meidän tavanomaisia reittejä ja
evankelioimme ihmisiä.
Caritas Russian vuosikokous meillä oli 24.09.18 ja näin saatiin taas tilit ojennukseen.
Israelin ystävien rukousilta oli Kotkassa 25.09.18 ja osallituin tilaisuuteen. Rauha ei tällä kertaa
päässyt.
Haminan torilla meillä oli evankelioimistilaisuus seurakunnan kanssa 06.10.18 ja oli myös
lauluryhmä ja minä jaoin trakuja ja kutsuja illan tilaisuuteen puistotalolla Rauhan kanssa. Rauha
myös välillä lauloi ryhmän kanssa. Oli myös makkaran paistoa ja pullakahvit vielä päälle.
Marras-joulukuussa oli myös muutama puhekeikka. Marraskuussa oli yksi todistuskeikka
päihdeongelmaisten päiväkeskukseen nimeltään Sinikeidas. Todistin elämästäni ja kerroin, että mitä
suuria Jumala on minun elämässäni tehnyt. Tilaisuus oli 23.11.18 perjantaina. Kiitos Herralle tämä
tilaisuus poiki tulevaisuudessa varsinaisia Sanan julistustilaisuuksia myös. Seuraava tilaisuus on
25.01.19 tammikuussa.
Omassa seurakunnassani olin saarnaamassa 02.12.18 ehtoolliskokouksessa Puhuin henkilahjoista
ensimmäisen Korinttolaiskirjeen mukaan. Tälläkertaa käytin uutena asiana tekstiä selittävää
saarnamallia.

Sakarja 4:6 kuuluu seuraavasti:
”Ja hän lausui ja sanoi minulle näin: Tämä on Herran sana Serubbaabelille,näin kuuluva: Ei
sotaväellä eikä voimalla, vaan minun Hengelläni, sanoo Herra Sebaot”.
Meille voi elämässä tulla monenmoista vaikeutta ja ongelmaa. Mietimme niihin ratkaisuja omassa
päässämme. Tilanteet voivat olla kuitenkin niin vaikeita ja kimurantteja, että meillä ei ole mitään
mahdollisuutta selvitä niistä ilman Jumalaa. Juuri kun ajattelemme, että meillä ei ole mitään keinoa
selviytyä tästä, niin ratkaisu voi olla millisekunnin päässä. Jumala voi auttaa sinua ihan
mahdottomiltakin tuntuvissa tilanteissa. Otan esimerkin Pietarin ajoiltani: Olin ajanut omalla
autollani Pietariin. Nyt läksin liikkeelle Pohjois-Pietarista majapaikastani Pargalovosta. Ajoin n. 1015 km ja tulin keskustaan. En oikeen varmasti tiennyt miten osoitteeseen,johon olin menossa
pääsee. Näin siellä bussipysäkin ja pysäköin ja kysyin pysäkillä olevilta naisilta neuvoa. Yksi
naisista lähti kyytiin ja neuvoi minulle ihan tarkkaan missä kyseinen osoite on. Mutta ennen kuin
me päästiin määränpäähän me koimme sellaisen liikenneruuhkan, missä en ole ollut sitä ennen enkä
sen jälkeen. (varmaan sata autoa)Yksin minulla ei olisi ollut mitään mahdollisuuksia päästä
eteenpäin. Nainen neuvoi minua ihan kädestä pitäen miten tuli ajaa.”seitsas, nalieva ,napravo. Nyt
vasemmalle, oikealle, varovasti, varovasti”. Päästiin lopulta perille ja nainen meni omia menojaan.
Olin niin hölmistynyt, että en edes ymmärtänyt antaa pientä palkkiota avusta. Kiitin nyt kuitenkin.

OIKEIN HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 2019 !!
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