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Kirjoittelen teille  lähettäjille vähän.  Kävin viimeksi Venäjällä kesäkuussa,  niinkuin aikaisemmin 
teille kerroin.  Nyt syksyllä olen keskittynyt enemmän teologian opintoihini. Olen tehnyt opintoihini 
liittyvän pienoistutkielman ja joulukuussa on sitten tentti Vanhan Testamentin sanoma kurssista. 

Suunnitelmissa on mennä Venäjälle seuraavan kerran ensivuoden puolella, ehkä helmikuussa. 

Voi  olla,  että  moni  asia  on  muuttunut  kun  menen  Venäjälle  seuraavaksi.  Majapaikka  on  vielä 
epävarma ja mitä se sitten maksaa? (On ollut puhetta nykyisen huoneiston poisantamisesta   huonon 
taloustilanteen  takia)   Riihimäen  Idäntyön  porukoitten  matkustustiheys  Pietariin  on  myös  vielä 
epävarma. 

Olen  kuitenkin  suunnitellut  lisääväni  matkoja  Pietariin.  Jos  se  vain  on  majapaikan  suhteen 
mahdollista, niin olen ajatellut olla Pietarissa joka toinen kuukausi 2-4 viikkoa kerrallaan. Tietysti 
se riippuu myös omasta kannatuksestani. Mutta olen sen suhteen toiveikas. Työtehtävät tulisivat 
olemaan katuevankeliointi  ja  aina  kun Idäntyön ihmiset  olisivat  Pietarissa,  niin  kulkisin  heidän 
matkassaan tilaisuuksia pitäen eri kohteissa. 

Herra sanoo Sanassaan Fil.4:6-7  

” Alkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen 
kanssa Jumalalle tiettäväksi ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva 
teidän sydämmenne ja ajatuksenne Jeesuksessa Kristuksessa”.

Meidän ei tarvitse mistään murehtia. Voimme kulkea Kristuksen meille jo etukäteen valmistamissa 
hyvissä teoissa. Voimme rukouksella ja anomisella saattaa asiamme Herran eteen ja vaeltaa täällä 
Jumalan antama rauha sydämessä ja antaa kaikesta kunnian ja kiitoksen  Jeesukselle.  



     Rukousaiheita:  

            -   Rukoillaan, että Saan sopuhintaan hyvän majapaikan Pietarista.
    
            -  Rukoillaa, että  Idäntyön porukan matkustustiheys Pietariin säilyy ennallaan.    
 
            - Rukoillaan viisautta ja johdatusta kadulla evankelioidessa.

            - Rukoillan voimiatyön tekemiseen ja tarvittavan kannatuksen löytymistä.

             Kiitosaiheita:

                -Jumala on antanut uutta näkyä, miten toimia Pietarissa.
                           
                 - Tarvittavat varat on aina löytyneet työn tekemiseen.             

                 -  Automatkat on sujuneet hyvin.

Toivotan kaikille lähettäjille oikein rauhaisaa  meidän vapahtajamme syntymäjuhlaa ja erityisen 
onnellista uutta vuotta 2015 !!
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