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On taas tullut kirjeen kirjoittamisen aika. Suuria asioita on tapahtumassa. Olen nimittäin päättänyt
laittaa ensi keväänä hakupaperit Iso Kirja opistoon Keuruulle. Opiskelu alkaisi sitten ensi elokuussa
ja kestäisi useamman vuoden. Siitä sitten enemmän kirjeen loppupuolella.
Palataan nyt kuitenkin viime kesään. Olemme Rauhan kanssa evankelioineet Haminan kaduilla
aina silloin tällöin. Trakuja on mennyt jonkin verran. On ollut vähän vastoinkäymisiä kuten Rauhan
sairastelu yms. Saimme kuitenkin laulaa torilla parhaaseen toriaikaan Maritta Niemisen ryhmän
kanssa. n.seitsemän kertaa kesän aikana. Minäkin pääsin viitenä kertana mukaan ainoana miehenä
neljän naisen kanssa. Jaoimme myös trakuja ja keskustelimme halukkaiden kanssa hengellisistä
asioista.
On myös ollut rukouskokous vastuita omassa seurakunnassa 23.07.20 ja 13.08.20 ja molemmilla
kerroilla jaoin sanaa kuulijoille. Puhuin Apost.t. 22:6-16 (Saulin, Paavalin kääntyminen) ja
Ps.50:15 (Avuksesi huuda minua hädän päivänä ...ja sinun pitää kunnioittaman minua)
Caritas Russian vuosikokous meillä oli 21.09.20 ja saatiin taas tilit tarkastettua ja vastuuvapaus
tilivelvollisille kyseisenä vuotena 2019.
Samalla viikolla oli myös seurakunnan vuosikokous 27.09.20 sunnuntaina. Meidät Rauhan kanssa
valtuutettiin edelleen toimimaan katuevankelistoina. (Haminassa ,kymenlaaksossa ja Tallinnassa)
Rauha myös laulaa seurakunnassa ja vetää hoivakotityön evankelioimisryhmää.Niinkuin myös
rukoilee ihmisten puolesta puhelimessa. Minä jaan myös Sanaa seurakunnan tilaisuuksissa ja
johdan rukousta eri tilaisuuksissa. Olen myös osallistunut Viipurin romanityöhön, joka on nyt
katkolla koronan takia.
Olen myös osallistunut Israel rukousryhmän toimintaan kotkassa Mariankulma Kristillisessä
kahvilassa muutaman kerran 06.10.20 ja 03.11.20 aina tiistaisin kerran kuussa.
Viikolla 42 (12-18.10.2020) Vanhimmistoveljet antoivat minulle erityisen vastuuviikon
hoidettavakseni. Johdin rukouskokouksen torstaina ja puhuin sanaa Jaakob 2: 14-26 (...usko ilman
tekoja on kuollut...). Sekä sunnuntaikokouksen ja puhuin sanaa Hebr. 11: 23-31 (Uskon kautta
tulee voittoja).
Niinkuin kirjeen alussa mainitsin olen suunnitelmissa hakea Isoon Kirjaan opiskelemaan ensi
syksynä. Tarkoitukseni olisi opiskella Bachelor of theology tutkinto joka kestää normaalisti kolme
vuotta. Minulla siihen menisi kuusi vuotta, koska opiskelen vain joka toinen vuosi ja välivuosina
kerään voimia ja ennenkaikkea säästän rahaa hoitaakseni opiskelun kustannukset. Jos kaikki menee
hyvin ja pärjään siellä ja jaksamista riittää, johon tarvitaan totisesti Jumalan apua. Haaveenani olisi
opiskella vielä se Master of Arts tutkinto, joka on 1,5 vuotta yhtäjaksoista opetusta
( monimuotokoulutusta, jossa ollaan 4 pv kuussa koululla ja loppuaika luetaan kotona materiaalin
kanssa ) ja sitten vielä se Pro Gradu tutkielma noin 80 sivua tieteellistä tekstiä käsittävä
tutkimustyön tekeminen. Gradun tekemiseen on annettu aikaa 5,5 vuotta. Elikä koko paketti käsittää

n. 13 vuotta. Tutkinnot, jotka olisi tarkoitus opiskella vastaavat Suomalaisia Teologian Kandidaatin
ja Maisterin tutkintoja.
Tutkinnot, joita suorittaisin ovat Australialaisen Alphacrucis Collegen ( AC) koulutusta, joka on
Ison Kirjan yhteistyökumppani Australiassa. AC on puhdasverinen Aussi Helluntailiikkeen
teologinen yliopisto. Täten AC:n kautta suoritetut tutkinnot ovat Kansainvälisesti hyväksyttyja
korkeakoulututkintoja. Opiskelukassasta puuttuu vielä vähän, mutta uskon, että Jumala minua
auttaa! Toinen asia missä tarvitsen teidän esirukouksia on Englannin kielen oppiminen. Osaan jo
vähän, mutta tarvitsen vielä vähän harjoitusta. Opiskeluissa tarvitsee kirjoitaa erilaisia esseitä,
joiden lähdemateriaali on osittain englanninkielistä, elikä joutuu suomentamaan englannin kielistä
tekstiä jonkin verran. Olen alkanut lukemaan englanninkielistä Gideonien uutta testamenttiä, josssa
on myös suomennos.
Mihin minä tällä kaikella oikeen tähtään? Koen Evankelistan kutsun ohella saaneeni Jumalalta
kutsun Kiertäväksi Raamatun opettajaksi. Täten voisin pitää seurakunnissa evankeliointi kokouksia
sekä opettaa seurakuntaa. Tarkoitukseni on tehdä hengellistä työtä aina niinä välivuosina ja sitten
sen Gradun kirjoittamisen aikana voi käydä pitämässä kokouksia eri seurakunnissa ihan miten Herra
niitä avaa. Unohtamatta myöskään evankelioimistyötä Venäjän Viipurissa.
Haminan puistotalolla meillä oli seurakuntana evankelioiva kokous 21.11.20, jossa minullakin oli
puheenvuoro.
Jos Herra suo, niin menemme Rauhan ja Timin kanssa Haminassa 29.11.20 Joulutorille
evankelioimaan.
Olemme saaneet evankelioimistiimiimme uuden jäsenen Dimitri Baltsarin seurakunnasta.
NÄIN TOIVOTAMME TEILLE KOKO TIIMINÄ
OIKEIN HYVÄÄ JOULUA JA SIUNATTUA UUTTA VUOTTA 2021 !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mission Association Caritas Russia ry
Marjarinne 5 A 8
49460 Hamina

Pankkiyhteys: Kymenlaakson OP
IBAN: FI09 5506 0050 3020 72
BIC: OKOYFIHH
Viite: 505
Nettisivut: www.caritasrussia.fi

Puh: 045-114 82 52

