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On taas tullut aika kirjoittaa teille. Koko alkuvuoden jatkunutta toimintaa on ollut englannin
opiskelu lukion kirjojen kanssa sekä englanninkielisen Uuden Testamentin ja Global Universityn
kurssikuvausten suomentaminen.
Alkuvuoden aikana olimme useita kertoja evankelioimassa Haminan kaduilla Rauhan ja Timin
kanssa ja trakuja meni ihan kohtalaisesti. Myös joitakin keskusteluja tuli evankeliumista.
Olen saanut olla auttamassa myös joitakin ihmisiä sielunhoidollisesti lähinnä puhelimen välityksellä
Muutamia olen tavannut myös kasvokkain.
Maaliskuussa 06.03 meillä oli Rauhan kanssa evankelioiva kotikokous Kouvolassa Seija Zitronin
luona. Julistimme evankeliumia ja lauloimme ylistyslauluja ja lopuksi rukoilimme vielä ihmisten
puolesta Rauhan kanssa yhdessä.
Maaliskuussa 21.03 meillä oli seurakunnassa kuvattu live lähetys, jossa minä johdin kokouksen ja
julistin sanaa sen minkä koin Jumalalta saaneeni. ( Apost.t.1: 1-8 ” vaan kun Pyhä Henki tulee
teihin, niin te saatte voiman...”) Loppujen lopuksi katsojia oli n. 700 kpl seurakunnan facebook
sivujen kautta.
Toukokuussa 19.05 meillä oli Caritas Russian hallituksen kokous seurakunnassa. Valmisteltiin
tulevaa vuosikokousta.
Kesäkuussa 03.06 minulla oli rukouskokousvastuu. Julistin Matt. 25: 31-46 (”Sillä minun oli nälkä
ja te annoitte minun syödä. Minun oli jano ja te annoitte minulle juoda … totisesti minä sanon
teille,kaikki mitä te olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet
minulle”.)
Kesäkuussa 18.06 seurakunnalla oli evankelioiva toritapahtuma Haminan torilla. Minäkin jaoin
trakuja ja todistin uskostani. Meillä oli äänentoistolaitteet käytössä, että laulut ja puheet kuuluivat
yleisölle . Tilaisuus myös kuvattiin ja laitettiin seurakunnan facebookiin nähtäväksi.
Heinäkuussa 07.07 meillä oli myös evankelioiva toritilaisuus Haminan torilla. Tarjosimme ilmaiset
kahvit kuulijoile. Lauloimme Jeesuksesta ihmisille ja minä pidin vielä pienen sanan osuuden
evankeliumista. Tilaisuus myös kuvattiin seurakunnan facebookkiin.

Minun opiskelusuunnitelmissa on tapahtunut suuria muutoksia. Nyt kävi niin, että Global
University tuttavallisemmin GU vei voiton isosta kirjasta. Tällähetkellä keskityn englannin
lukemiseen. Sitten kun useamman vuoden päästä koen, että nyt hetki on oikea, niin jatkan tutkinto
opiskeluja GU:ssa englannin kielellä. Olen ollut aikaisemmin monta vuotta GU:ssa tutkintoopiskelijana silloin kun koulutusta oli myös suomen kielellä. Amerikan herrat päättivät kuitenkin
sitten lopettaa suomen kielisen koulutuksen. Ilmeisesti liian pieni kielialue, eivät halunneet panostaa
suomen kieleen.
Sinällänsä koulu on valtavan laaja. GU on suurimman USA:sen perinteisen Assemblies of God
helluntaikirkkokunnan etäopiskeluun erikoistunut teologinen yliopisto. GU:lla on n. 500 000
opiskelijaa yli 150 maassa ja opiskelu tapahtuu n.100 eri kielellä.
Päätökseeni vaikutti se, että GU:n opiskelu menetelmät ja tavat eroavat isosta kirjasta ja opiskelun
kustannukset ovat huomattavasti pienemmät johtuen etäopiskelusta verrattuna ison kirjan
lähiopetukseen. Opiskelut voi suorittaa myös ihan omaan tahtiin , eikä tarvitse mennä ryhmän
mukana. Etuna GU:n hyväksi voi sanoa myös sen, että näin opiskellen saan teologisen koulutuksen
rinnalla myös kielitaidon.
Tulevaisuuden tavoitteenani on suorittaa ensiksi Bachelor of Arts tutkinto joka vastaa suomalaista
alempaa korkeakoulututkintoa elikä teologian kandidaattia ja pääaineinani olisivat eksegeettinen ja
systemaattinen teologia.
Opiskelujen pääasiallinen tavoite ei ole kuitenkaan saada jotain titteliä tai arvonimeä. Tavoitteena
on saada niitä tietoja ja taitoja joita minä tarvitsen evankeliointi ja Raamatun opetustyössä. Olen sen
ajatellut niin, että opiskelu on minulle koko elämän pituinen seikkailu teologian saloihin. Kun siitä
samalla saa suoritettua tutkintoja, niin ne ovat vain sivutuotteita. Tutkinnon suorittaminen toisaalta
vie niin paljon aikaa, että ei ole mielekästä ajatella ensisijaisesti sitä.
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