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On aika taas kirjoitaa teille. Olen käynyt Pietarissa tämän vuoden aikana kaksi kertaa. Ensimmäinen
matka kesti  4  viikkoa ja  jälkimmäinen 2 viikkoa.  Jatkossakin tulen  tekemään lähinnä  4 viikon
matkoja,   muutamaa poikkeusta lukuunottamatta. 

Helmi/Maaliskuun matka

Olin Pietarissa siis 20.02 – 22.03.15. Majoituin uudessa asunnossani Trefoleva ulitsalla. Matkan
työt koostuivat Pietariin tuloviikonlopusta ja lähtöä edeltävästä viikonlopusta, jolloin olin Idäntyön
ihmisten  kanssa  kentällä  tehden  töitä  Jumalan  johdatuksessa.  Muuten  kuukausi  meni  kadulla
evankelioidessa ja opiskellessa.

Perjantaina 20.02.15 Tulimme Pietariin illansuussa. Kävimme moiccaamassa Masha-kodin tyttöjä.
Emme pitäneet tilaisuutta, vaan keskustelimme mm. kesällä olevasta lasten leiristä Suomessa, jonne
tytötkin tulisivat. 

Lauantaina kävimme Gerasimovien perheessä avustusten kanssa  ja sitten saavuimme poikakoti
Nadiezdaan.  Nadiezdassa  oli  paikalla  poikien  lisäksi  Johtaja  Pavel  Petrushenko  ja  Mirotvorets
seurakunnan johtaja Igor Smirnov. Kävimme hyvän keskustelun poikakodin ja poikien auttamisesta
ja Igor Smirnov lupasi seurakuntansa apua tilanteeseen, jossa kaikki apu on tervetullutta. 

Sitten sunnuntaista lähtien olin omillani poikakodin yläkerrassa olevassa huoneistossa.   

 Neljän viikon aikana työni koostui seuraavista asioista: Maanantaina, Tiistaina ja Keskiviikkona
olin Trakujen kanssa eri metroilla evankelioimassa ja puhumassa Jeesuksesta ihmisten kanssa EE-
menetelmää käyttäen.  Illalla töitten jälkeen opiskelin vielä Venäjää autenttisessa ympäristössä tai
teologian  opintoja.  Torstaina  ja  Perjantaina  kävin  yleensä  kaupassa  ja  opiskelin  tavallista
pidempään. Lauantaisin Kävin Mirotvorets seurakunnan kokouksissa Vasilin saarella. Sunnuntaina
oli taas lukupäivä ja viikko oli jälleen vierähtänyt.  

Kävin yleensä Prospekt prosvecenian, Ozergin, Narvskajan ja Majakovskajan(joka on Nevskillä)
metroilla. Keskusteluja tuli useita, muutama pidempikin ja yksi EE-keskustelu, jossa sain kertoa
koko evankeliumin pääpiirteissään.  

Vihollinenkin  ilmoitti  olemassaolostaan  kun  metrossa  liikkuessani  olin  tulla  ryöstetyksi,  mutta
Jumala hoiti  sen tilanteen  kuitenkin.tavallaan.  En halua  kertoa  siitä  enempää kuin,   että  teidän
rukouksenne ovat tarpeen! 



Suomeen  lähtöä  edeltävänä  päivänä,  siis  lauantaina  21.03.15 olimme ryhmän kanssa  pitämässä
kokousta  Kristillisessä  kodittomien miesten  asuntolassa.  Minäkin  sain  puheenvuoron ja  todistin
uskoon tulemisestani ja se sai hyvän vastaanoton yleisössä. 
Seuraavana päivänä matkasimme taas tänne kotosuomeen ja matka oli tehty.

Toukokuun matka

Olin jälleen toukokuussa Pietarissa, tälläkertaa 2 viikon matkalla. Matka kesti 02.05.15 – 17.05.15
välisen ajan. Saavuin lauantaina illansuussa bussilla  hotelli Pulkovskajan eteen, josta otin taksin ja
ajettiin Trefoleva ulitsalle. Lauantai meni siinä majoittuessa. Sunnuntaina opiskelin useita tunteja ja
kävin kaupassa. Valmistauduin vähitellen aloittamaan työt kaupungissa. 

Maanantaina matkustin Prospekt Prosvecenian metrolle,  jossa jaoin trakuja keskustelin  ihmisten
kanssa  uskosta  ja  evankeliumista.  Tuli  kolme  lyhyttä  keskustelua.  Asunnolle  tulin  taas  kaupan
kautta ja jatkoin duunia illalla kämpillä Venäjän kielen parissa useita tunteja. 

Tiistaina matkasin pääkadulle nevski prospektille, jossa eräs matkatoimisto rekisteröi viisumini. En
saanut papereita saman päivän aikana, joten se tiesi uutta reissua seuraavana päivänä. Jaoin vielä
trakuja  nevskillä.  Ei  ollut  muita  pysähtyneitä  ihmisiä,  kuin  jäätelökauppias.  Ihmiset  kiirehtivät
eteenpäin ja kukaan ei jäänyt juttelemaan, vaan ottivat trakun nopeasti ja menivät menojaan. Läksin
kämpille ja siellä vielä opiskelin teologiaa illan hämyssä ja päivän työt oli taas tehty.  

Keskiviikkona  hain  matkatoimistosta  rekisteröintipaperit,jotka  olivat  kunnossa  Kaikki  OK.  :).
Jälleen kerran jaoin trakuja Nevskillä ja ihmiset olivat kiireisiä. Huono paikka tehdä työtä, mutta
kun piti tulla rekisteröintipapereiden takia. Kämpille saavuttuani  opiskelin taas illalla. Tällä kertaa
Venäjää.  Olen kokenut  erittäin motivoivana lukea Venäjää näillä matkoillani.Suomessa ollessani
taas puolestaan keskityn Englannin kieleen  ja Teologia kulkee mukana molemmin puolin rajaa. .  

Torstaina ja perjantaina opiskelin molempina päivinä. Lauantaina kävin Mirotvorets seurakunnan
kokouksessa  ja  sain  virvoittua  heidän  karismaattisesta  kokoustyylistään.  Sunnuntaina  Global
Universityn oppikirjat kutsuivat taas. 

Seuraava viikko meni suurinpiirtein pilalle. Maanantai aamuna kun heräsin joka paikkaa särki ja oli
heikko olo. Totesin, että mulla on kuumetta. Kuitenkin maanantainvastaisena yönä näin unen, jossa
minua kehoitetaan menemään kadulle sinäkin päivänä. Ymmärsin, että joku tarvitsee evankeliumia
todella  sinä  hetkenä.  Prosvecenian  metrolla  trakuja  jakaessani  Jumala  puhui,  että  ”Et  sinä
välttämättä  nää tämän työpäivän hedelmiä”.   Elikä joku,  joka otti  trakun tuli  siitä  kosketetuksi
myöhemmin.   

Loppuviikko meni sairastaessa. Lauantaina tapasin Idäntyön ihmiset, jotka olivat tulleet Pietariin
perjantaina. Meillä oli heti lauantaina Idäntyön entisen asunnon(Timurovskaja ulitsa) muuttotalkoon
Trefoleva ulitsalle. Siinä meni koko päivä ja menimme koko porukka Inkerin kirkon alaisuudessa
toimivaan vanhusten palvelutaloon yöksi, koska trefolevalla ei ollut vielä kaikkia varusteita .  

Sunnuntai  aamuna  palvelutalon  henkilökunta  loihti  meille  maittavan  aamupalan,  jonka  jälkeen
suuntasimmekin auton nokan kohti suomea. Matka meni joutuisasti siinä rupatellessa ja saavuin
kotievelle saakka  ja reissu oli taas heitetty kuskimme Matin ohjaamana.  

Rukouksiinne sulkeutuen Evankelistanne kentältä:  TAISTO



RUKOUSAIHEITA

             -Rukoillaa, että nykyinen majapaikka olisi pysyvä minulle ja koko ryhmälle.

             -Rukoillaan, että minä voisin olla ryöstöiltä ja kaikenlaiselta katuväkivallalta turvassa.    

              - Rukoillaan tilaisuuksia julistaa Sanaa ja voitelua niihin hetkiin.
   
              -Rukoillaa, että joku tai jotkut tekisivät ratkaisun Jumalan puoleen seuraavalla reissulla.      

KIITOSAIHEITA

-Kiitos siitä, että Jumala on varjellut vaarallisissakin tilanteissa.

-Kiitetään uskossa  jo etukäteen ratkaisun tehneistä, pelastuneista ihmisistä.

- Kiitetään kannatuksista Venäjän työhöni.

-  Kiitetään rukouksista tämän palvelutyön hyväksi.
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