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On tullut aika jälleen kertoa vähän kuulumisia Venäjän rintamalta. Kesän jälkeen olen ollut 
Venäjällä yhden kerran lokakuussa. 

Tälläkertaa tein kuuden päivän matkan Pietarin katutyöhön. Olin Pietarissa 20 – 25.10.13 
lokakuussa. Lähdin Bussilla Sunnuntaina ja matka meni oikein hyvin ja sujuvasti. Maanantaina, 
tiistaina ja keskiviikkona olin Metro Prosvecenialla keskustelemassa ihmisten kanssa Jeesuksesta ja 
samalla jaoin trakuja. Kolmen päivän aikana tuli 7 lyhyttä evankelioimiskeskustelua ja yksi pidempi
keskustelu yleisistä asioista evankeliumin rinnalla. 

Torstaina kävin kaupoissa ja ostelin tulijaisia Suomeen vietäväksi. Perjantaina matkustin taas tänne 
kotosuomeen ja reissu oli taas heitetty. 

RUKOUSAIHEITA 
Olen tällähetkellä eräänlaisella risteysalueella, jossa on lähinna 2 ovea ja mahdollisuutta mennä 
eteenpäin. Nykyinen tilanne tai uusi työkohde, johon tunnen kutsua.  Mietin ja kyselen johdatusta 
Jumalalta, että mihin suuntaan lähden Caritas Russian työtä kehittämään. On tehty määrätynlaisia 
avauksia suuntaan jos toiseenkin ja viimekädessä Jumala ratkaisee, että mikä ovi aukeaa mennä 
sisään uusiin haasteisiin ja seikkailuihin. Olen nimenomaan rukoillut Jumalaa, että Hän sulkisi sen 
oven, joista ei pidä menna. Vastaavasti aukaisisi sen oven täysin auki, joista Jumala haluaa minun 
käyvän sisälle. 

Hengellisenä opetuksena kirjoitan seuraavaa:
2 Kor.1:8-10   ” Sillä me emme tahdo,veljet,pitää teitä tietämättöminä siitä ahdistuksesta, jossa me 
olimme Aasiassa, kuinka ylenpalttiset, yli voimiemme käyvät, meidän rasituksemme olivat, niin että
olimme epätoivossa hengestämmekin, ja itse me jo luulimme olevamme kuolemaan tuomitut, 
ettemme luottaisi itseemme, vaan Jumalaan, joka kuolleet herättää. Ja Hän pelasti meidät niin 
suuresta kuolemanvaarasta, ja yhä pelastaa, ja Häneen me olemme panneet toivomme, ja että Hän 
vielä vastakin pelastaa.” 

Lähetystyö ei ole helppoa. Paavalikin oli suurissa vaikeuksissa ja jopa kuolemanvaarassa 
lähetysmatkoillaan, joita hän teki. Paavali oli epätoivoinen, jopa hengestäänkin. Hän oli 
haaksirikossa merellä, häntä ruoskittiin, häntä kivitettiin, suljettiin vankilaan jne.  

Paavali ei kuitenkaan katsonut olosuhteita, vaan luotti meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen  
täysin.  Siksi hän kesti, koska luotti, että Jeesus voi muuttaa olosuhteet ja kaikki kääntyy parhain 
päin. 
Niin se on meillä nykyajan kristityilläkin. Meille voi tulla tilanteita etenkin lähetyskentillä 
toimiessa, että vakavan loukkaantumisen ja jopa kuoleman riskit ovat meille todellisuutta. 
Silloin auttaa se, että kiinnitämme katseemme jeesukseen ja luotamme hänen apuunsa.  
Jeesus on meille uskoville sellainen voima, että sitä ei pysty mikään,eikä kukaan murtamaan. 
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OIKEIN HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 2014 TEILLE KAIKILLE 

KANNATTAJILLE JA ESIRUKOILIJOILLE!! 
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