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Haluan taas jälleen kerran lähestyä teitä esirukoilijoita ja kannattajia tällä kirjeellä.
Sain uuden viisumin toukokuussa ja heti kesäkuussa olin jo Pietarissa Herran käsinä ja jalkoina
kohtaamassa kärsiviä ja rääkkääntyneitä ihmisiä heidän tarpeissaan.
Tein matkan Pietarin työhön 15-23.06.12 kesäkuussa. Matkani alkoi Haminasta ja jatkui Suomen ja
Venäjän tullien kautta viipuriin. Viipurista postitimme lukuisia kirjeitä ja paketteja vangeille
eripuolille Venäjää.
Matkasimme kuolemanjärven kylälle Viipurin ja Pietarin välillä ja veimme eräälle perheelle
mm.rakennustarvikkeita. Talon emäntä tarjosi meille pitkämatkalaisille vielä kunnon aterian
Venäläisen menun mukaan. Aikamme juteltuamme läksimme taas tienpäälle ja suuntana Pietari.
Saavuimme alkuillasta Pietariin. Ensiksi menimme Laupiaan Samarialaisen miesten asuntolaan.
Siellä ei ollut kun muutama mies paikalla ja henkilökuntakin loisti poissaolollaan. Emme pitäneet
tilaisuutta, koska porukkaa oli niin vähän. Annoimme heille kuitenkin suomesta tuotua humanitaari
avustusta. Yksi mies läksi oppaaksemme, kun etsimme vastaperustettua naistenkotia(kristillistä
asuntolaa)
Me veimme myös sinne avustustarvikkeita(lähinnä vaatteita ja ruokaa sekä
lastentarvikkeita) Emme siinä sitten muuta kerennytkään kun matkasimme Timurovskajan
asunnolle ja iltapalan jälkeen sänky kutsui.
Lauantaina herätessämme meitä tuli tevehtimään Laupiaan Samarialaisen asuntolan Isäntä Andrei
Peshkov. Pidimme työpalaverin(jossa myös minä olin mukana) koskien joitakin epäkohtia asuntolan
toiminnassa. Saimme asiat sovittua ja työ voi jatkua. Asiat kiinnostavat meitä, koska Riihimäen
Idäntyö rahoittaa asuntolan toiminnan erään toisen Suomalaisen järjestön kanssa.
Palaverin jälkeen suuntasimme auton nokan kohti Vasilin saarta keskustassa. Siellä oli Luterilainen
kirkko, jossa kokoontuu myös Igor Smirnovin luotsaama ”mirotvorets” (rauhantuojat) seurakunta.
Mirotvorets seurakunta kuuluu Maailmankuulun Etelä-Korealaisen pastori Jonggi Chon
Helluntaiseurakunta ketjuun Venäjällä. Venäläisen seurakunnan pastorit on mm. koulutettu Jonggi
Chon Raamattukoulussa (Yliopistossa).
Olimme siis matkalla kohti Igorin seurakuntaa, kun tapahtui minulle merkittävä asia. Siinä
matkatessa keskustelin Perulaisen Rocion kanssa mm. opiskelusta. Hän on Perulainen nainen, joka
opiskelee lääketiedettä Pietarissa ja on erikoistunut neurologiaan ja odottaa lähipäivillä vastausta,
että pääseekö hän opiskelemaan tohtorin koulutusohjelmaan. Hänen äidinkieli on Espanja, elikä me
molemmat keskustelimme siis vieraalla kielellä. Oli hieno huomata, että pystyy kommunikoimaan
ihan ymmärrettävästi Venäjän kielellä. Vaikka perheessä, jossa olen majoittunut olen aloittanut
melkein ummikkona kommunikoinnin ja taito on lisääntynyt vähitellen. Se on kuitenkin kiinni
myös henkilökemioista elikä jos toisen kanssa synkkaa hyvin, niin hänen kanssa on sitten helppo
jutella.

Saavuimme siis Igorin Mirotvorets seurakuntaan Vasilin saarelle. Seurakunta kokoontuu eräässä
luterilaisessa kirkossa, jota luterilaiset siis vuokraavat heille. Heti aluksi annoin Pastori Pavelille
tarkoitetun avustuksen Igorille ja sain siitä luonnollisesti kuitin. Sitten keskustelimme Seurakunnan
ajankohtaisista asioista, iloista ja suruista seurakunnassa. Asiat kiinnostavat meitä myös sentakia,
koska Riihimäkeläiset maksavat Pastori Igorin palkan.Olimme siis Igorin seurakunnan
Jumalanpalveluksessa.
Sitten yritimme mennä Katulasten ”Masha-tyttökotiin” . Ovet eivät meille kuitenkaan auenneet. He
eivät olleet paikalla. Ilmeisesti olivat jollain leirillä.
Päätimme sen sijaan mennä Pushkiniin Pietarin etelä-puolelle tapaamaan meidän pitkäaikaista
tulkkiamme Valentinaa. Valentina on jo täyttänyt 80 vuotta ja on nyt vetäytynyt lepäilemään. Hän
oli vuosikaudet Idäntyön tulkkina ja minullakin oli kunnia tehdä töitä hänen kanssaan. Täytyy
sanoa, että harvassa ovat ne tulkit , jotka pystyvät samaan. Hän oli kun hansikas kädessä. Täysin
antautunut palvelemaan ja tulkkaamaan niin, että Hän oli yhtä Puhujan kanssa.
Tuli Sunnuntai aamu. Lähdimme tälläkertaa Pastori Aleksein ”Novij Uroshai” seurakuntaan
kokoukseen.Seurakunta vuokraa elokuvateatteria Ozerkin metron läheltä, jossa he pitävät
Jumalanpalveluksensa.
Pastori ei ollut paikalla, koska oli joutunut sairaalaan joidenkin
munuaisvaivojen takia. Eräs seurakunnan vanhin saarnasi ja vei näin kokouksen loppuun saakka.
Sunnuntaina menin taas Pargalovoon majoitukseen ja alkuviikko meni siinä trakuja jaellessa ja
keskustellessa ihmisten kanssa evankeliumista kadulla. Kolmen päivän aikana tuli 12 keskustelua,
joissa minä kerroin evankeliumin pääpiirteissään ihmisille. He kuuntelivat kiinnostuneina ja lukivat
niitä traktaatteja. Toivottavasti Jumala heitä vielä puhuttelee!
Juhannuspäivänä yritin tulla Suomeen. Vaikka olin Helsingin matkahuollosta varmistanut, että
Pietari-Helsinki bussi kulkee myös juhannuspäivän, niin lippuluukulla lippua ostaessani nainen
sanoi, että se bussi ei nyt kulje. Kysyin syytä, mutta en saanut selvää hänen Venäjän kielestään. Sen
verran ymmärsin että seuraava bussi lähtee vasta 22.15 illalla. Kello oli vasta n. 12 päivällä. . Elikä
mulle tuli sellainen 10 tunnin odotus ennenkuin bussi lähtee Pietarista. Bussimatka kestää n.6 tuntia
ja näin ollen mulle tuli sellainen 20 tunnin valvominen ja työrupeama ennenkuin olin kotona
Haminassa.
Haluan kirjoittaa tähän loppuun vielä pienen opetuksen sanan:
Paavali kirjoittaa uudessa testamentissa, ensimmäisessä Korinttolaiskirjeessä (1 kor.4: 6-13)
Miten hän, suuri Jumalan mies ja seurakuntien perustaja sai kokea vainoja elämässään. Korintin
seurakunta, joka oli syntynyt Paavalin työn tuloksena kääntyi häntä vastaan. Seurakuntaan oli tullut
valheveljiä vieraine opetuksineen ja he käänsivät opetuksillaan seurakunnan Paavalia vastaan.
Paavali puolustautui:”meitä herjataan, mutta me siunaamme. Meitä vainotaan, mutta me kestämme.
Meitä parjataan, mutta me puhumme leppeästi”. Paavali sai lopulta useiden kirjeiden ja lopulta itse
Korinttiin menemisen avulla seurakunnan taas oikealle tielle.
Samalla tavalla tämä koskettaa myös meitä tavallisia ”riviseurakuntalaisia” ja vastauskoontulleita.
Kun olemme saaneet hengellisen voiton, niin silloin alkaa ns. hengellinen sodankäynti. Vihollinen
yrittää tehdä tyhjäksi saamamme voiton. Tilanteessa, jossa olet tullut vasta uskoon.Vihollinen tulee
ja uskottelee sinulle, että ei mitään Jumalaa ole olemassakaan ja että se on vain sinun mielikuvitusta
koko homma. Silloin tulee kääntyä tuhansia vuosia vanhan Raamatun pariin ja etsiä sieltä
vastauksia kysymyksiin joita herää näissä tilanteissa. On myös hyvä keskustella seurakunnan
työntekijöiden kanssa ja etsiä vastauksia kysymyksiin rukouksessa.

Usein myös omassa hengellisessä henkilöhistoriassa on myös todisteita Jumalan olemassaolosta.
Tarkoitan nyt Hengellisiä unia, näkyjä, toteutuneita profetioita ja sisäisesti koskettavia Raamatun
jakeita jne. Nämä ovat Jumalan lahjoja ihmisille, joidenka välityksellä Hän keskustelee meidän
kanssa.
Tai jos olet ollut uskossa jo jonkin aikaa ja suunnittelet jonkin palvelutyön alottamista.
Yleensä tarvitaan sisäinen ja ulkoinen kutsu. Työalue, jossa tulet palvelemaan ,voi olla jokin tehtävä
johon tunnet sisäistä paloa. Halua palvella ihmisiä ja Jumalaa tällä alueella. Viimekädessä sisäinen
kutsu(kutsumus) tarkoittaa kykyä ja valmiuksia myös kärsiä tämän työn takia ihmisten hyväksi.
Ulkoinen kutsu taas tarkoittaa sitä, että kun sinulla on sisäinen kutsu se myös näkyy sinusta
ulospäin. Johtavassa asemassa olevien ihmisten (seurakunnan vanhimmat, kristillisten järjestöjen
johtajien jne.) tulee huomata lahjasi ja kykysi ja kaikella tavalla tukea ja rohkaista sinua menemään
eteenpäin lahjojesi kanssa. Antaa tilaisuuksia harjoitella lahjojesi käyttöä. Lopuksi, kun aika on,
antaa sinun harjoittaa lahjojasi itsenäisesti esim. ylistyksen johtajana tai vaikkapa
lähetystyöntekijänä ja siunata rukousten kautta tehtävään Jumalan kasvojen edessä.
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