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Shalom  kaikki  tukijat.  On  taas  tullut  kirjeen  kirjoittamisen  aika.  On  vähän  toivoa,  että  vielä 
vankilan ovet aukeavat meille. Pieksämäeltä oleva ryhmä on kuulemma saanut luvat vankiloihin.

Itse  olen  käynyt  kesän  jälkeen  yhden  kerran  Pietarissa.  Tein  lähetysmatkan  17.-25.09.10 
syyskuussa. Perjantaina minut noudettiin täältä Haminasta. Tullien jälkeen saavuimme Viipuriin. 
Tulkkimme, Hilda Taipale lähetti Viipurin postista kirjeitä ja paketteja vangeille ympäri Venäjää. 
Kävimme samalla yhden Aliisa tytön luona Viipurissa, jota Riihimäen Idäntyön ihmiset ovat monin 
tavoin  auttaneet  elämässä  eteenpäin.  Viivyimme  Viipurissa  vielä  sen  verran,  että  kävimme 
ravintolassa syömässä. 

Sitten  saavuimme  vihdoin  Pietariin.  Heti  ensimmäiseksi  menimme  Vasilinsaarella  sijaitsevaan 
kodittomien miesten asuntolaan vierailulle. Siellä oli myös toinenkin suomalainen ryhmä samaan 
aikaan käymässä. Pidimme kokouksen, jossa myös minä sain puhua, mitä Jumala oli sydämelleni 
laskenut. Puhuin Joh. 16:33 mukaan siitä, että kun nöyrrymme Jumalan voimakkaan käden alla ja 
mukaudumme Hänen tahtoonsa ja ennen kaikkea kun otamme Jeesuksen Kristuksen Jumalan Pojan 
vastaan sydämeemme ja  uskomme Hänen antaneen meille  kaikki  meidän syntimme anteeksi  ja 
kuolleen  ristillä  meidän  syntiemme  takia,  niin  siitä  seuraa  syvä  rauha,  rauhallisuus  ja  tyyneys 
elämäämme.  Ilman  Jeesusta  meillä  on  ahdistus  ja  murhe  ja  epätietoisuus  elämästämme,  mutta 
Jeesus antaa elämällemme tarkoituksen!

Tuli  lauantaiaamu.  Menimme  Kollontai-kadulla  olevalle  remontissa  olevalle  nuorisokeskukselle 
tapaamaan  venäläistä  pastoria,  Igor  Smirnovia.  Kuulimme  häneltä,  että  uskovien  olot  vain 
vaikeutuvat  Venäjällä  tällä  hetkellä.  Venäjän  turvallisuuspalvelulla  FSB:llä  (entinen  KGB)  on 
suunnitelma  syrjäyttää  kaikki  kristilliset  seurakunnat  ortodoksikirkkoa  lukuun  ottamatta 
yhteiskunnallisesta  elämästä  kahden  vuoden  sisällä.  Näin  esim.  humanitäärinen  työ  tulisi 
mahdottomaksi.  Kokoustiloja on vaikea saada.  Vankiloihin ei pääse tätä nykyä enää myöskään 
venäläiset  vapaitten  suuntien  työntekijät.  Ortodoksikirkolla  on  monopoliasema.  On  vähän 
ristiriitaista sen tiedon kanssa, että pieksämäkeläiset  olisivat kuitenkin saaneet vankilaluvat.  Ota 
tästä  sitten  selvää?  Sain  lahjoittaa  60  euroa  suomalaisten  uskovien  avustusta  Igor  Smirnovin 
välityksellä Pastori Pavelin narkomaanikeskukselle ja ”Avoin sydän” -seurakunnalle Pietariin. 

Käytyämme  ravintolassa  syömässä  menimme  katulasten  tyttökotiin  nimeltään  ”Maasha-koti”. 
Leikin  siellä  erään  vieraana  olleen  pikkupojan  kanssa  pallolla.  Myös  yhden  pikkutytön  kanssa 
luettiin lasten traktaattia. 

Sunnuntaiaamuna  suunnistimme  Kolpinon  lastenkotiin.  Esitimme  lapsille  Markuksen  5  lukuun 
perustuvan näytelmän Jairuksen tyttären paranemisesta. Minä esitin Jairusta. 

Tämän  jälkeen  ryhmä  läksi  ajamaan  taas  kohti  Suomea  ja  minut  heittivät  siinä  ohimennen 
Pargalovoon majoitukseen. 



Heti  maanantaiaamuna  suunnistin  Nevski  Prospektille  viisumin  rekisteröintiä  varten.  Siinä 
ohimennen  jaoin  trakuja  metro  Prosvecenialla,  vaikka  siellä  vilisee  miliisejä  joka  puolella. 
Nevskille saavuttuani jaoin päivän viimeiset trakut ja kävin turistifirmassa, joka suoritti viisumini 
rekisteröinnin.  

Tiistaina matkustin uudestaan Nevskille saamaan valmistuneet rekisteröintipaperit ja aivan niin kuin 
maanantaina, jaoin trakuja Prosvecenialla ja Nevskillä. Nevskillä tuli tällä kertaa useita keskusteluja 
uskosta ja Jeesuksesta. 

Keskiviikkona kävin Udelnajan metro- ja rautatieasemalla. Asemalla oli jokunen miliisi ja pelättyjä 
Omonin-erikoisjoukkoja sisäministeriön alaisuudesta. En heitä olisi muuten tunnistanutkaan, mutta 
kun  heillä  oli  päällä  haalarit  joissa  luki  ”Omon”.  Olen  nähnyt  heidän  operaatioitaan  ennenkin 
(todennäköinen huumeratsia pargalovossa) ja yleensä he ovat erittäin raskaasti aseistautuneita. Tällä 
kertaa heillä ei näyttänyt olevan kuin virkapistoolit. Jaoin kuitenkin sielläkin trakuja. 

Torstaina kävin ostoksilla ja hankin tuliaisia Suomeen vietäväksi, ja perjantaina vietin vapaa-aikaa. 
Lauantaina matkustin bussilla taas tänne koto Suomeen. 
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Näin lopuksi haluan vielä toivottaa teille kaikille oikein rauhallista Joulua ja onnellista uutta vuotta 
2011 !!

Haggai 2: 15   ” ja nyt ottakaa vaari; kuinka käy tästä päivästä lähtien eteenpäin”

Haggai 2: 19  ”Tästä päivästä lähtien Minä annan siunauksen”


